
Orientering om konkurrencer og præmie for Ol-

flyvningerne fra Berling og London.  

Af:  Peter Knudsen. 
 

 Som vi tidligere har skrevet om her på siden så arrangeres der af FCI (ol 

flyvninger) fra Berlin og London. 

Flyvningerne arrangeres som zonekonkurrencer og følgende zoner bliver 

gældende.  

Gamle og et års duer opdeles i zoner: 
 
Zone 1: 100 km op til 300.000 km  
Zone 2: 300,001 km til 500,000 km 
Zone 3: 500,001 til 700,000 km  
Zone 4: 700,001-1000,000 km  
Zone 5: over 1000,001 km 
 
Unger må udelukkende deltage i zoner 1 og 2, konkurrencerne for unger vil ske i egne konkurrencer og blive opgjort 
i separat resultatlister. 
 
Præmie uddeles i zoner og der er præmier til de første 100 gammel og et års.  
 
Hver zone vil blive behandlet individuelt. 
 
Præmiesummen udregnes således :  
Antallet af deltagende duer i hver zone.  Antal duer ganges med 7,50 €, minus 3% til udgifter. 
 
De resterende 7,50 € af prisen for deltagelse, går til dækning af udgifter for FCI i forbindelse med bestræbelserne på 
at få forbindelse til IOC. Eventuelt overskydende beløb vil gå til ungdomsarbejdet under FCI. 
 
Præmiefordeling. 

Præmiefordeling pr. Zone for gamle og et års duer. 
01 Præmie: 30 % af bidraget pr zone,  
02 Præmie: 20 % af bidraget pr zone,  
03 Præmie: 15 % af bidraget pr zone,  
04 Præmie: og op til og med 10. Præmie: 10 % af bidraget pr zone er jævnt fordelt,  
11 Præmie: og op til og med 25. Præmie: 10 % af bidraget pr zone er fordelt ensartet.  
26.præmie: og op til og inklusive 100:e Præmie: 15 % af bidraget pr zone er fordelt ensartet. 
 
Præmiefordeling pr. Zone for unger. 
Unge kan kun deltage i 2 zoner (100 – 300 km og 300 – 500 km) 
01 Præmie: 30 % af bidraget pr zone,  
02 Præmie: 20 % af bidraget pr zone,  
03 Præmie: 15 % af bidraget pr zone,  
04 Præmie: og op til og med 10. Præmie: 10 % af bidraget pr zone jævnt fordelt,  
11 Præmie: og op til og med 25. Præmie: 10 % af bidraget pr zone jævnt fordelt  
26 Præmie: og op til og inklusive 100:e Præmie: 15 % af bidraget pr zone jævnt fordelt. 

 
Hvis antallet af hjemkomne duer ikke passer til præmiepenge, vil de resternde penge blive fordelt blandt 
vinderne.  
 

 
 
 

http://www.kbdb.be/index.php?page=1006


Interesserede skal forhånds tilmelde sig til Peter Andersen eller Peter Knudsen på 
 
peter@brevduen.dk 
peter.and@webspeed.dk 
 
Der vil komme mere info efterhånden som vi får dem fra FCI. 
 
Hovedbestyrelsen 
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