
ÅRETS

AUKTIONER
SponsorSponsor

Et sponsorudvalg af frivillige kræfter har planlagt flere arrangementer hen over foråret med det 
primære formål at samle penge ind til årets sponsorflyvning 2023! 

Kom og vær med - og støt Dansk Brevduesport!

Kæmpe Brevduedag Øst!Kæmpe Brevduedag Øst!
Lørdag den 15/4 2023Lørdag den 15/4 2023

”Hedehuset”, Hedehusene
Foredrag + debatpanel 

Kæmpe auktion med ca. 40 unger klar til 
brættet fra mange topslag.

Frokost

Kæmpe Brevduedag Vest!Kæmpe Brevduedag Vest!
Søndag den 16/4 2023Søndag den 16/4 2023

”Kongensbro Kro”, Silkeborg
Foredrag + debatpanel 

Kæmpe auktion med ca. 40 unger klar til 
brættet fra mange topslag.

Frokost

3 super online auktioner på www.mc-auctions.com3 super online auktioner på www.mc-auctions.com::

21/2-5/3 2023: Sprint / Mellemdistance duer fra danske topslag
28/2-12/3 2023: Langdistance / Maraton duer fra danske topslag

7/3-19/3 2023: One Loft Race duer fra danske topslag
Duerne er skænket af danske duefolk - M&C Hansen afholder auktionerne på favorable vilkår. 

Overskuddet fra auktionssalget går ubeskåret til sponsorflyvningen 2023

Foredrag og auktion med ca. 15 duer fra det hollandske topslag
Comb. Hommes & SonsComb. Hommes & Sons  

1. National Marathon Mester (NPO, sport) i 2022
1. Prov. Kejser Langdistanceklub Nord-Holland (NPO+ZLU) i 2018, 2019, 2020, 2021 & 2022

1. Interprov. Kejser Nord&Syd-Holland Maraton NPO flyvninger i 2019 & 2022

Overskuddet fra auktionssalget går ubeskåret til sponsorflyvningen 2023 
Fredag 3/2 2023 - i BrædstrupFredag 3/2 2023 - i Brædstrup

Let’s make Dansk Brevduesport great again!

Duerne er skænket af danske duefolk - hele overskuddet går ubeskåret til sponsorflyvningen 2023.
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Udstillingen er åben fredag fra kl. 16.30 til kl. 21.00 og lørdag fra 
kl. 9.00 til kl. 16.30.

Uddeling af udstillingens præmier foregår lørdag kl. 10.45.
DdB indbyder herved sine medlemmer til at deltage i henhold 

til nedenstående proportioner:

KLASSE 1 HANNER:
Som i senest afviklede sæson på DdB-kapflyvninger opnåede 
mindst 5 placeringer indenfor 25% eller minimum 1600 place-
ringskilometer.

KLASSE 2 HUNNER: 
Som klasse 1. Dog kræves mindst 3 placeringer eller minimum 
1000 placeringskilometer.

KLASSE 3 HANNER: 
Som i senest afviklede sæson var mindst 1 år og som på DdB og/
eller sektionsflyvninger opnåede mindst 2 placeringer indenfor 25%

KLASSE 4 HUNNER: 
Som klasse 3.

KLASSE 5 HANNER: 
Født i senest afviklede sæson og som har deltaget på mindst 3 
kapflyvninger.

KLASSE 6 HUNNER:
Som klasse 5.

KLASSE 7 HANNER: 
Født i senest afviklede sæson. Ingen flyvekrav.

KLASSE 8 HUNNER: 
Som klasse 7.

KLASSE 9 HANNER: 
Sektionsvinder på DdB-kapflyvninger i senest afviklede sæson.

KLASSE 10 HUNNER: 
Som klasse 9.

 
Holdkonkurrence på foreningsbasis: 
Et hold består af én due fra hver af de første 8 klasser. Duer, som 
repræsenteret et hold, kan også vinde individuelt. Der kan an-
meldes flere hold pr. medlem eller forening.

Kapflyvningskonkurrence for foreningshold  
i 2023: 
Sammenlagt bedste resultat (enkelt resultat/sektionspoint inden 
for 25%) for hver af de på holdet deltagende duer på DdB-flyv-
ninger:
1. præmie: 50% af det indskudte beløb, dog mindst 1000 kr. 
2. præmie: 30% af det indskudte beløb, dog mindst 600 kr. 
3. præmie: 20% af det indskudte beløb, dog mindst 400 kr. 

Anmeldelse/udstillingsgebyrer: 
Individuel anmeldelse skal ske på DdBs anmeldelsesblanketter. 
Holdanmeldelse skal ske på holdskema, som kan udskrives fra 
DdBs hjemmeside. 

Gebyr andrager 40 kr. pr. due. 
Indskud til holdkonkurrencen andrager 250 kr. pr. hold. 
Anmeldelse og kopi af vaccinationsattest sendes til: Sekretari-

atet- email: ddb@brevduen.dk senest 10. januar 2023. 
Udstillingsgebyrer faktureres samlet til foreningerne. 

Almindelige bestemmelser: 
Anmeldelsesskemaerne udfyldes omhyggeligt og kontrolleres af 
den lokale forening, som skal attestere oplysningernes rigtighed. 
Mangelfuldt udfyldt anmeldelse, for sen ankomst, manglende 
vaccinationsskemaer eller andre afvigelser berettiger til afvis-
ning. Duer kan kun udstilles den pågældende sæson for én ejer.
Medlemmer, der bor i en overvågnings- eller beskyttelseszone, 
kan ikke deltage i udstillingen. Medlemmer, der holder fjerkræ, 
kan ikke deltage med mindre den samlede bestand på ejendom-
men er under 100 individer.

Duernes indlevering: 
Duerne indleveres i udstillingslokalet torsdag, den 2. februar, i 
tidsrummet fra kl. 19.00 til kl. 20.30.

Præmier: 
Der udsættes præmier til hver 10. due i hver klasse. Forenings-
konkurrence: Der udsættes præmier til hvert 10. hold. Højest 
bedømte ældre han og ældre hun tildeles Grandprix.

Bedømmelse: 
Bedømmelse foretages efter DdBs 7-punkts skala og af lands-
dommere. Udstillingen slutter lørdag kl. 16.30. Duerne udleve-
res lørdag til kl. 17.00 og søndag mellem kl. 8.00 og 8.30.

På hovedbestyrelsens vegne 
Pia West Christensen

DdBs landsudstilling
De danske Brevdueforeninger arrangerer landsudstilling på Hotel Pejsegården, Brædstrup,  
fredag den 3. februar og lørdag den 4. februar 2023.

Udstillingen afholdes under forudsætning af, at vi modtager en positiv dispensation fra 
fødevarestyrelsen.
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