Beste lezer,
NIC en E31
Komend weekend staat E31 Issoudun op het programma en dat is een Nationale vlucht.
De duiven kunnen dan ook alleen bij een NIC worden ingekorfd. Voor een NIC geldt, dat
er minimaal 7 deelnemers moeten zijn. Voor het inkorven gelden de regels die horen bij
een NIC hier hoort ook het werken met mandenlijsten bij. Ook moeten de duiven
gemeld worden via de site van Compuclub. Voor de lijst met toegekende NIC’s verwijzen
we u naar de website; https://npoafdeling10.jimdo.com/organisatie/nat-inkorfcentra/
Aantal duiven Issoudun
Het is op voorhand moeilijk in te schatten hoeveel duiven er worden ingekorfd op
Issoudun. Naast de dagfond is er geen andere vlucht is voor de oude duiven. De
vervoerscommissie wil graag vooraf weten hoeveel duiven er ingekorfd gaan worden.
Dat is belangrijk omdat er op het gebied van vervoer zal worden samengewerkt met
andere afdelingen.
Opgeven aantallen duiven per NIC
Vandaar dat alle NIC’s gevraagd worden om uiterlijk woensdagavond 19.00 uur door te
geven hoeveel duiven er komen. Dit kan via een mail naar: bestuur@npoafdeling10.nl
J29 telt toch niet mee voor WHZB/TBOTB
De commissie WHZB/TBOTB heeft eerst aangegeven, dat J29 (was een trainingsvlucht)
mee zou tellen voor hun competitie Beste jonge duif. Vandaar dat we toen de T-vlucht
om hebben gezet naar een J-vlucht. Daarna heeft de commissie WHZB/TBOTB de voor
hun competitie meetellende vluchten gepubliceerd en blijkt dat ze J29 toch niet heeft
opgenomen.
Coördinaten publiceren
Het blijkt dat er soms onduidelijkheid bestaat over de juiste coördinaten van een
losplaats.
De reden is dan vaak, dat er meerdere coördinaten bestaan en dat geeft verwarring. Om
dat te voorkomen, neemt de lossingscommissie in het vervolg de coördinaten van de
lossingsplaats mee in hun voorbeschouwing op vrijdag.
Reclames indienen
Reclames met betrekking tot uitslagen moeten worden ingediend via de website van
onze afdeling of via de mail. Er zijn liefhebbers of verenigingen die rechtstreeks contact
opnemen met de Compuclub dat is niet de bedoeling. Reclames op de uitslag indienen,
via een bestuurslid van de vereniging, bij; reclame@npoafdeling10.nl
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Gurbe van der Schaaf

