
Sektionsklub 12 – Brevduer i Nordsjælland                

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 1. oktober 2020 med følgende dagsorden. 
 
Tilstedet: Niels Larsen, Mads Kaplan, Jesper Dresler og Jens Holm Fife. 
Afbud: Preben Overgaard 
 
 
Gennemgang af den afviklede sæson. 

Sæson gennemgået på formandsmødet, intet at tilføje. 

 

Status på økonomi. 

Økonomien gennemgået og det forventes at ende med et overskud på omkring kr. 
30.000, - hvilket må siges at være tilfredsstillende, en ny bank blev drøftet da, 
vores nuværende bank – Jyske Bank, har mange gebyrer, som ikke findes i andre 
pengeinstitutter, Mads undersøger markedet. 
 

Transport – Lastbilen tilstand. 

Vores lastbil har igen i år fungeret perfekt, og vores chauffører og hjælpere har 
gjort et stort arbejde med vores duer og transport. Dog har vi i løbet af sæsonen 
måtte udskifte batterier og her efter sæsonen har vi igen kunnet få bilen op til 
Peter Godtfredsen, i løbet af vinteren skal vi have set på og evt. udskiftet noget 
hydraulik på bagsmækken, men det skulle også være det eneste inden næste 
sæson. 
 

Sektionens flyveplan for sæson 2021. 

Afhængigheden af DdB er ikke til at komme uden om, men der var enighed om at 
gå ud fra, at Sverige stadig er på programmet i de næste 2 år. Enkelte på 
formandsmødet ville starte i uge 17, men der var enighed i bestyrelsen om først at 
starte i uge 18, og vil derfor fremlægge følgende flyveplan på generalforsamlingen: 
Uge 18 – afkørsel 41(ved Farøbroen). 
Uge 19 – Rødby. 
Uge 20 – Gedser. 
Uge 21 – Värnamo, kan ændres til Rødby hvis Sverige ikke er på programmet. 
Uge 22 – Rødby. 
Uge 23 – Gedser. 
Uge 24 – Padborg, såfremt at vi kan få Sekt.11 med, alternativt Rødby. 
Uge 25 – Har vi valgt at holde fri, idet DdB har Henstedt på programmet. 
Uge 26 – Gedser 
Uge 27 – Afkørsel 41 (ved Farøbroen) med gamle og unger. 
Uge 28 – Rødby med gamle og unger. 
Uge 29 – Gedser med gamle og unger. 
Uge 30 – Rødby med gamle og unger. 
Uge 31 – Gedser med gamle og unger. 
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Gennemgang af sæsonmeddelelse – præmieliste. 

Der var enighed om følgende: 

Milepæl, Vindes på højest opnåede pointsum, sammenlagt for foreningens 
første due, på flyvninger med gamle duer, lands- og overnatnings-
flyvninger undtaget.  
Følgepræmie kr. 200,-  
 
Championatet, propositioner som milepæl, gældende medlemmets første 
due.  
Følgepræmie 1.pr. 300,- 2.pr. 200,- 3.pr. 150,-  
 
Nordpræmien, vindes på højest opnåede pointsum sammenlagt for 
medlemmets første due på flyvninger fra Sverige med gamle duer 
Følgepræmie 1.pr. 200,- 2.pr. 150,- 3.pr. 100,-  
Såfremt at Sverige er på programmet. 
  
Sydpræmien, vindes på højest opnåede pointsum sammenlagt for  
Medlemmets første due på udenlandske flyvninger fra Syd med gamle 
duer, lands- og overnatningsflyvninger undtaget. 
Følgepræmie 1.pr. 200,- 2.pr. 150,- 3.pr. 100,-  
 
Lolland Falsterpræmien, vindes på højest opnåede pointsum, 
sammenlagt for medlemmets første due på samtlige flyvninger fra Rødby & 
Gedser med gl. og unger.  
Følgepræmie 1.pr. 200,- 2.pr. 150,- 3.pr. 100,-  
 
Ungemesterskabet, vindes på højest opnåede pointsum, sammenlagt for 
medlemmets første due på ungeflyvningerne i ugerne 27, 28, 29, 30, 31, 
DdB-flyvninger undtaget.  
Følgepræmie 1.pr. 200,- 2.pr. 150,- 3.pr. 100,-  
 
Junior - og begyndermesterskabet med gamle duer, vindes på højest 
opnåede pointsum, sammenlagt for medlemmets første due på sektions 
flyvninger i ugerne 21, 22, 23, 24 samt de flyvninger der bliver gældende 
til DdB. 
Følgepræmie 1.pr. 200,- 2.pr. 100,-  
  
Junior - og begyndermesterskabet med unger, vindes på højest opnåede 
pointsum, sammenlagt for medlemmets første due på unge flyvningerne i 
ugerne 27, 28, 29, 30, 31, DdB-flyvninger undtaget.  
Følgepræmie 1.pr. 200,- 2.pr. 100,-  
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Sektionens præmier 1. pr. kr. 200,-, 2. pr. kr. 100,-, 3. pr. kr. 50,-, til 
vinderne på hver af sektionens flyvninger, præmierne er slagpræmier.  
 
Makkerflyvning, Vindes på højest opnåede pointsum, sammenlagt for 
makkerparrets første due med to afkrydset duer hver fra Rødby i uge 30. 
Indskud pr. deltagende medlem kr. 100,-. 
 
Duerne markers med et A i kolonnen foreningskryds. 
 
Makkerparret findes på følgende måde: 
Med udgangspunkt i Lolland Falsterpræmien 2020, hvor Rødby 
flyvningerne trækkes separat ud placeret højest sammen med lavest 
placeret som bliver par nr.1 og dernæst næsthøjest med næstlaveste som 
bliver par nr. 2 osv., hvis man ikke har nogen placering på Lolland 
Falsterpræmien 2020, bliver man betragtet som laveste, ved flere uden 
placering trækkes der lod, om hvem der måtte være lavest placeret. 

 

Udstilling januar 2021. 

Bestyrelsen drøftede udstilling og var enige om at forsøge igen, det kræver dog at 
der i sektionen er medlemmer som vil være med til at løftet opgaven, vi 
gennemgik de økonomiske forhold omkring udstillingen og der er fuld enighed i 
bestyrelsen om der skal være mere end 200 duer tilmeldt for at det kan hænge 
samme i en nulløsning, ligeledes skar vi to klasser ud. Udstillingen holdes 
sammen med raceduerne i Stor Lyngby hallen og strækker sig over hele 
weekenden, fredag, lørdag samt søndag og vil naturligvis kun blive afholdt 
såfremt det er muligt set i forhold til Corona begrænsninger. 
 
Niels sørger for dommere, Jens Holm tager imod anmeldelser og udskriver 
katalog. Mads, Niels og Jesper vil gerne deltage med opsætning og nedtagning af 
bure. Mads undersøger i forhold til lotteri og evt. duer. Jens Holm Søger for 
rosetter. Det skal aftales senere med hensyn til præmier. 
Det vil være muligt at stille med duer i følgende klasser: 
 
Klasse 1:  
Hanner som i 2020 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.  
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Klasse 2:  
Hunner som i 2020 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 årgang 2019, ingen flyvekrav.   

Klasse 4:  
Hunner årgang 2019, ingen flyvekrav.  

Klasse 5:  
Hanner årgang 2020 som i 2020 har kapfløjet.  

 Klasse 6:  
Hunner årgang 2020 som i 2020 har kapfløjet.  

 Klasse 7:  
Hanner årgang 2020, ingen flyvekrav.  

Klasse 8:  
Hunner årgang 2020, 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 
2020, samt Grand Prix til højest bedømte ældre han og ældre hun.  
 
Udstillingsgebyr kr. 30,- kr.  pr. due. Et evt overskud vil gå til præmier, som de 
udstillede duer konkurrerer om på flyvninger i 2021.   
 
Dato for kommende møder, generalforsamling mv. 

Der var enighed om at afholde generalforsamling tirsdag d. 24. november kl. 19 i 
Hillerød med følgende dagsorden: 
Dirigent. 
Konstatering af mandater. 
Beretning. 
Valg. 
Indkomne forslag. 
Gebyrer og spil. 
Flyveplan. 
Præmieliste. 
Kontingent. 
Eventuelt. 
 
Preben ønsker ikke genvalg som transportansvarlig og løslader, ligeledes ønsker 
Jens Holm ikke genvalg som løslader suppleant. 
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Niels Larsen vil gerne tage tjansen som løslader og Jesper Dresler som løslader 
suppleant, Kasper Henriksen 222, vil gerne forsøge sig som transportansvarlig. 
 
Eventuelt. 

Vi drøftede blandt andet Henrik Lund tilbud om at afholde aktion, hvor et evt. 

overskud skulle gå til dække et evt. underskud på en Sveriges eller Jyllands tur, 

formanden kontakter Henrik. Dernæst blev regionsmødet drøftet og vi ser nu frem 

til Hovedbestyrelsens endelige forslag. Bestyrelsens støttede 148s forslag om at 

ændre Hof til Antwerpen, Antwerpen til Giesen samt Giesen til Dresden. 

 

Referent  

 

Jens Holm Fife 

 

 


