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DdB’s LANDSUDSTILLING
De danske Brevdueforeninger ar-
rangerer landsudstilling på Hotel 
Pejsegården, Brædstrup fredag den 
1. februar og lørdag den 2. februar 
2019. Udstillingen er åben fredag kl. 
16.30 til 21.00 og lørdag kl. 9.00 til 
16.30. Uddeling af præmier lørdag ca. 
kl. 10.45. 
DdB indbyder herved sine medlem-
mer til at deltage i henhold til neden-
stående propositioner.
KLASSE 1 HANNER:
Som i senest afviklede sæson på 
DdB-kapflyvninger opnåede mindst 
5 placeringer indenfor 25 % eller mi-
nimum 1600 placeringskilometer.  
Tillægspoint: For hver ekstra 200 km 
gives ¼ point, dog max 1½ point.
KLASSE 2 HUNNER:
Som klasse 1. Dog kræves 
mindst 3 placeringer eller mini-
mum 1000 placeringskilometer. 
Tillægspoint: For hver ekstra 200 km 
gives ¼ point, dog max 1½ point.
KLASSE 3 HANNER:
Som i senest afviklede sæson var 1 år 
og som på DdB og/eller sektionsflyv-
ninger opnåede mindst 2 placeringer 
indenfor 25 %.
KLASSE 4 HUNNER:
Som klasse 3.
KLASSE 5 HANNER:
Som i senest afviklede sæson var 1 
år. Ingen flyvekrav.
KLASSE 6 HUNNER:
Som klasse 5.
KLASSE 7 HANNER:
Født i senest afviklede sæson, og som 
har deltaget på mindst 3 kapflyvnin-
ger.
KLASSE 8 HUNNER:
Som klasse 7.
KLASSE 9 HANNER:
Født i senest afviklede sæson, ingen 
flyvekrav.
KLASSE 10 HUNNER:
Som klasse 9.
KLASSE 11 HANNER:
Sektionsvinder på DdB-kapflyvnin-
ger i senest afviklede sæson.
KLASSE 12 HUNNER:
Som klasse 11.

Olympiadeklasser
Der udstilles 10 duer i hver af OL klasserne – minimum én hun i hver klasse – 

Erindringsmedalje til de OL duer, der deltager på landsudstillingen.

DUERNE offentliggøres i Brevduen og SKAL TILMELDES.

Holdkonkurrence på foreningsbasis:
Et hold består af én due fra hver af de første 10 klasser. Duer, som repræsente-
rer et hold, kan også vinde individuelt. Der kan anmeldes flere hold pr. medlem 

eller forening. 
 

KAPFLYVNINGSKONKURRENCE 
FOR FORENINGSHOLD I 2019

Sammenlagt bedste resultat (enkelt resultat/sektionspoint inden for 25 %) 
for hver  

af de på holdet deltagende duer på DdB-flyvninger:
 
 1. pr. 40% af det indskudte beløb, dog mindst 1000,- kr.
 2. pr. 25% af det indskudte beløb, dog mindst   600,- kr.
 3. pr. 15% af det indskudte beløb, dog mindst   400,- kr.
 4. pr. 10% af det indskudte beløb. dog mindst   300.- kr.
 5. pr. 10% af det indskudte beløb, dog mindst   300,- kr.
 

Landsudstillingens flyvekonkurrence

KLASSE 1 OG 2: 4 GAVEKORT FRA HERBOTS
1. pr. 1000,- 2.-3. og 4. pr. 500,-. Propositioner: 

Flest sammenlagte sektionspoint på to DdB-flyvninger i sæson 2019
 

KLASSE 3 OG 4: 4 GAVEKORT FRA NATURAL 
1. pr. 1000,- 2.-3. og 4. pr. 500,-. Propositioner: 

Flest sammenlagt sektionspoint på to DdB-flyvninger i sæson 2019
 

KLASSE 11 OG 12:  1. OG 2. PRÆMIE: 
WEEKEND OPHOLD PÅ HOTEL PEJSEGÅRDEN 

I FORBINDELSE MED REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Propositioner: Flest sammenlagte sektionspoint 

på 2 DdB-flyvninger i sæson 2019.  
 

ANMELDELSE/UDSTILLINGSGEBYRER:
Individuel anmeldelse skal ske på DdB`s anmeldelsesblanketter. Holdanmel-

delse skal ske på holdskema,som kan udskrives fra DdB’ hjemmeside.  
Gebyr andrager kr. 35,- pr. due.  

Indskud til holdkonkurrencen andrager kr. 100.- pr hold.
Anmeldelse og kopi af vaccinationsattest sendes til:
Tommy Rasmussen, Bøjdenvej 78, 5800 Nyborg

senest fredag den 18. januar 2019*.
Udstillingsgebyret indbetales til DdB’s konto Regnr. 9365  konto 000 3561 216

Husk at angive foreningsnr. ved indbetalingen.

TRANSPORT AF DUERNE :

Hvis der er nogle, som vil være 
sportskammerater behjælpelige med, 
at få transporteret duerne til udstil-
lingen og evt. retur igen, bedes disse 
meddele dette til Tommy Rasmussen, 
der så vil sørge for koordinering.
ALMINDELIGE BESTEMMELSER:

Anmeldelsesskemaerne udfyldes 
omhyggeligt og kontrolleres af den 
lokale forening, som skal attestere 
oplysningernes rigtighed. Mangel-
fuldt udfyldt anmeldelse, manglende 
indbetaling, for sen ankomst, mang-
lende vaccinationsskemaer eller 
andre afvigelser berettiger til afvis-
ning. 
Duerne kan kun udstilles den pågæl-
dende sæson for én ejer.
DUERNES INDLEVERING:

Duerne indleveres i udstillingsloka-
let torsdag kl. 19.00 til 20.30.
PRÆMIER:

Der udsættes præmier til hver 10. 
due i hver klasse. 
Højest bedømte ældre han og ældre 
hun tildeles Grandprix. 
Der udsættes 2 præmier til bedste 
hun og han sammenlagt i klasse 1 
og 2.
FORENINGSKONKURRENCE:

Der udsættes præmier til hvert 10. 
hold.
BEDØMMELSE:

Bedømmelse foretages efter DdB`s 
7- punkts skala og af landsdommere.  
Udstillingen slutter lørdag kl.16.30. 
Duerne udleveres lørdag til kl 17.00 
og søndag mellem kl. 8.00 og 8.30.

På hovedbestyrelsens vegne
 

Pia West Christensen,  
Villy Petersen, Niels Larsen  

og Tommy Rasmussen.


