Donderdag inkorven, Chateaudun, attenderen op informatieavond
Beste lezer, lid van onze afdeling en secretaris van de vereniging,
Donderdag inkorven en vrijdag los
Vanwege de slechte weersverwachting voor het weekend van 24 & 25 juli wordt de inkorving
verplaatst naar donderdag 22 juli. De duiven worden dan vrijdag 23 juli gelost in Kalkar.
Hieronder een toelichting op dit besluit.
Weersverwachting:
De weersverwachting voor het aankomend weekend is zodanig dat er weinig kansen zijn op een
lossing van de duiven. Veel onstabiliteit in de lucht met wind uit zuidoostelijke richtingen. Vooral
voor jonge duiven zijn dit lastige omstandigheden.
Inkorven op donderdag en vliegen op vrijdag
We kiezen er daarom voor om op basis van de weersverwachting de duiven in te korven op
donderdag 22 juli. De duiven worden gehaald via ‘Schema A’. De duiven worden dan mits de
omstandigheden dit toelaten op vrijdag 23 juli in Kalkar gelost.
J29 Kalkar telt niet voor de afdelingskampioenschappen
Omdat niet iedere liefhebber de mogelijkheid heeft om te anticiperen op de omstandigheden, kiezen
wij ervoor om deze vlucht niet mee te laten tellen voor de kampioenschappen in de afdeling. Op
deze manier heeft deze vlucht geen verplichtend karakter. De vlucht voldoet aan de criteria voor de
NPO-kampioenschappen zodat leden die dit willen toch mee kunnen doen aan deze competitie.
Aangepast vervolgprogramma
Om al onze leden ook weer de kans te geven om in te stappen hebben we het programma voor het
vervolg aangepast;
J30 Gennep
J31 Weert
J32 Burdinne

Chateaudun
Voor 31 juli stond R30 Chateaudun gepland als reservevlucht. Deze komt te vervallen nu Vierzon als
vijfde dagfondvlucht is vervlogen. Daartoe is besloten in overleg met de andere afdelingen binnen de
NU (Noordelijke Unie).
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Attenderen op de informatieavond voorstel rayonindeling 2022
Op donderdag 12 augustus wordt er in Café-Restaurant Hofsteenge in Grolloo om 20:00 uur een
informatieavond gehouden over het voorstel rayonindeling 2022. De Commissie Rayonindeling zal
uitleg geven en er wordt ruim gelegenheid geboden voor discussie. U kunt het voorstel rayonindeling
nalezen op de website van onze afdeling onder “Organisatie”.
We nodigen alle leden uit om zich op te geven voor deze informatieavond. Door Coronamaatregelen
kunnen er maximaal 90 personen komen, zodat opgeven verplicht is. Het is dan ook nodig dat leden
zich opgeven. Verder is het nodig om te weten dat niemand Corona heeft.
Leden kunnen zich opgeven door voor 1 augustus een mail te sturen naar
rayoncommissie@npoafdeling10.nl
Daarbij is het nodig uw naam en lidnummer door te geven en of u gevaccineerd bent of de
CoronaCheckApp kunt laten zien.
Melden zich meer leden aan dan 90, dan worden de leden met het volgnummer boven 90 via een
mail uitgenodigd voor deze tweede informatieavond op 18 augustus om 20:00 uur.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Gurbe van der Schaaf
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