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Udstilling lørdag d. 11. januar 2020 i Centerhallen i Allerød, 
der udstilles i 10 klasser. 

 
 

                                                                         
Klasse 1: 
Hanner som i 2019 var mindst 2 år og som på DdB eller sektionsflyvninger på 
over 200 km., opnåede mindst 3 placeringer inden for 25 % eller minimum 1.000 
placerings kilometer. 
 
Klasse 2: 
Hunner som i 2019 var mindst 2 år og som på DdB eller sektionsflyvninger på 
over 200 km., opnåede mindst 3 placeringer inden for 25 % eller minimum 800 
placerings kilometer. 
 
Klasse 3: 
Hanner som i 2019 var mindst 2 år, ingen flyvekrav. 
 
Klasse 4: 
Hunner som i 2019 var mindst 2 år, ingen flyvekrav. 
 
Klasse 5: 
Hanner årgang 2018, ingen flyvekrav. 
 
Klasse 6: 
Hunner årgang 2018, ingen flyvekrav. 
 
Klasse 7: 
Hanner årgang 2019 som i 2019 har kapfløjet. 
 
Klasse 8: 
Hunner årgang 2019 som i 2019 har kapfløjet. 
 
Klasse 9: 
Hanner årgang 2019, ingen flyvekrav. 
 
Klasse 10: 
Hunner årgang 2019, ingen flyvekrav. 
 
 
 
Der vil være præmier til ca. 10 % af duerne i hver klasse, desuden er der præmie 
til den due i klasse 1 og 2 som har flest placeringskilometer sammenlagt for 
2019. Grand Prix til højest bedømte ældre han og ældre hun.  
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Anmeldelser sendes til Preben Overgaard, Glentevej 6 3450 Allerød, E-mail 
prebenovergaard@hotmail.dk. Senest d. 28. december 2018 kl. 12.00.  
  
Indlevering af duerne fredag d. 10. januar 2019 imellem kl. 19.00 og 20.00  
  
Præstationskort for duerne i klasse 1 og 2 skal afleveres fredag i forbindelse med 
indlevering af duerne.  
  
Udstillingsgebyr kr. 35, pr. due hvoraf kr. 5,- går til præmier, som de udstillede 
duer konkurrerer om på flyvninger i 2020.  
Ved efteranmeldelse opkræves ekstra kr. 5,- pr due.  
  
Der er i lighed med tidligere år mulighed for at stille duer til salg, leje af bur kr. 
10,- og 10 % af salgssummen tilfalder sektionen. Anmeldelse til duemarked 
senest fredag d. 28. december 2019.  
 
Udstillingen er åben lørdag d. 11. januar fra kl. 13.00 til kl. 16.00.  
Præmie uddeling lørdag kl. 15.00.  
  
Udstillingsudvalget. 
 
 
 
 


