Öresundsbrevduvan 2018
Det har framkommet mycket negativ information om hur vida vi driver klubben.
Obs. Deltagande i klubbens verksamhet har och är på frivillig basis.
Detta är inte bra att så många medlemmar har negativa tankar om hur det tävlas
om insatserna och framför allt de sponsrade priserna.
Tydligen är man inte nöjd med prisbordet… Väder och vind kan vi aldrig bortse
ifrån.
Vi tar detta till oss och avslutar därmed klubben 2018 med en sista tävling med de
prismedel som finns i kassan.
Anmälda slag 2017 har rätt att delta i årets avslutningsflygning.
Ingen insats görs för de 45 tävlande medlemmarna 2017.
Slag som begärt sitt utträde 2017 från Klubben, deltager ej i denna sluttävling.
För deltagande i denna flygning ska anmälan görs senast 17/6-2018 till
1321 Lars-Åke Nilsson eller till 2616 Lennart Sörensson.

Klubbens avslutnings flygning för söder slagen är ”Tönder 30/6-2018”.
Reserv flygning är ”Kaltenkirchen 28/7-2018”.
Avslutnings flygningen för norr slagen är ”Tönder 30/6-2018”.
Reseerv flygning är ”Malmö 28/7-2018”.
6 norr slag från 2017 deltager med egen prislista på 3600 kr avdraget från
totala pris potten 27 250kr

45 medlemmar från 2017 genererar var för sig 605 kr till prispotten.

Prismedel:
Sparade medlems insatser 45 st x 250 kr
Ej utbetalda vinster för 2017
Nät auktion 2016
Handkassa

11250kr
3730kr
15300kr
2970kr

Frakt

- 6000kr

Totalt

27250kr

Prisfördelning för Söder slagen: 23650 kr
10 priser fördelas på 60% för placeringarna 1,2 o 3,
14 190kr fördelas med ,50 % 7095 kr , 30 % 4255 kr , 20 % 2840 kr.
Resterande 40%, 9460 kr fördelas på placeringarna 4 till 10,
2100kr, 1800 kr, 1500 kr, 1200 kr, 1000 kr, 950 kr , 900 kr
Prisfördelning för Norr slagen : 3600 kr
10 priser fördelas på 60% för placeringarna 1,2 o 3.
2160 kr fördelas med , 50% 1080 kr , 30% 650 kr , 20% 430 kr.
Resterande 40%, 1440 kr fördelas på placeringarna 4 till 10,
400kr, 300kr, 250kr, 200kr, 100kr, 100kr, 90kr
Duvorna lämnas i Malmö.

År 2019 blir en nystart för de som verkligen är
intresserade av att tävla om pris pengar.
Information utkommer våren 2019…
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