Öresundsklubben 20162016-0101-23.
Protokoll fört vid Öresundklubbens
styrgruppmöte.
Årets upplaga är något nerkortad på grund ut av förbundets sätt att lägga sina Nationaler.
Nytt för i år, är att vi höjer upp max antalet insättning av duvor på Öresunds flygningarna till 20st per
medlem .
Flygplan:
2016-06-11 Tönder
2016-06-18 Kaltenkirchen
2016-07-02 Tönder / Itzehoe (beroende på var vi får tillstånd att släppa från).
2016-07-23 Malmö (Nyköping o Stockholms medlemmarna).
2016-07-23 Kaltenkirchen( för oss andra i söder regionen).
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Även i år blir det inviduella prispengar på varje uppsläpp fördelat på 3 priser 50%, 30% o
20%. Beloppet beror på hur många som är med och tävlar i årets upplaga.
Inköp av pokal tillbästa hane o Hona . Alla loppen räknas.
Inköp av pris till mästerskapespristagarna 1a,2a o 3e pristagare.
Mästerskapet räknas på högsta hastighet för på medlems 2 första sammanlagda duvor per
flygning.
Mästerskapet innefattar följande flygningar.
2016-07-02 Tönder / Itzehoe. Gemensam flygning
2016-07-23 Malmö. Endast Nyköping o Stockholm.
2016-07-23 Kaltenkirchen. Endast resterande medlemmar.
De prispengar som inte delades ut 2015 ”3770kr”, pågrund utav olyckan med kabinen
fördelas på de 3 flygningarna. Tilläggen per flygning blir 1255kr. Fördelat 50% ,30%, 20%.
Tönder/ Itzehoe, Malmö o Kaltenkirchen.
Parflygningen flygs från Tönder 2016-06-11.
Lottning sker efter anmälningstidens utgång 2016-05-29.Prismedel hämtas från handkassan.
Öresundsklubbens vandringspris söder ifrån i år.
Uppsläpps ort är Kaltenkirchen 2016-06-18.

Öresundsklubben 20162016-0101-23.
Extraringar Trekronor ringarna.
Härfinns 1000kr i potten fördelat på 3 priser samma som övriga pris fördelning.
Gällande Flygning är 2016-06-18 Kaltenkirchen.

Gäller endast
kronor ringade duvor med årsring 2015.
OBS. För säsong 2017 anordnas ännu en tävling för dessa special ringade duvor.

Det kommer att köpas in 500 ringar av samma modell till säsong 2017.
För beställning av 5st ringar per medlem säsong 2016 kontakta Lennart Sörensson.
För att få in prispengar till våra nya tre kronor ringade duvor ber vi er som blir 1,2 o 3 i
mästerskapet att skänka en duva eller 2 till auktion på prisutdelningsdagen 2016.
Roland Borgs minnesflygning.
Utfallet av auktionen på Roland Borgs skänkta duvor blev 3100kr.
Dessa pengar fördelas på följande vis.
3100kr divideras med antalet tävlande medlemmar för säsong 2016.
Varje medlem tar sin summa med sig in i flygningen 2016-07-23.
Kaltenkirchen eller Malmö beroende på vilken man har rätt att deltaga i.
EX. 3100kr delat med 50 tävlande medlemmar = 62kr per medlem.
Om det finns 10 medlemmar som flyger från Malmö tar de med sig 620kr in i sin flygning,
och denna summa läggs till i deras prispott.
Övriga medlemmar tar med sig 2480kr in till Kaltenkirchen flygningen.
Sista anmälningsdag är 2016-05-29.
Ingen Postgiro finns att tillgå längre.
Insatsen skickas in till Lars-Åke Nilsson eller Clas-Göran Ridell.
Kan skickas med transportören ,men då skall det meddelas innan det görs.
Lycka till, säsong 2016
I handkassan finns 6952 kr. På medlemskontot finns 11500kr.
Protokoll förare
Clas-Göran Ridell

