Attractievlucht Helmstedt Powered by AIDI:

LOSPLAATS:
LOSSING:
INKORVEN:
NIVEAUS:
INKORFCENTRA:
INLEG PER DUIF:
DUIVEN:
SPEL:

Helmstedt (coordinaten: +52.15.05,0; +10.59.00,0)
zaterdag 30 juli; gezamenlijke lossing van afdeling 9, 10 en 11
donderdag 28 juli
aangeven niveaus 1 en 2; Compuclub maakt ook totaaluitslag
elke vereniging met minimaal 5 deelnemers
€ 2,= (inclusief vrachtkosten en rekengeld).
alleen oude duiven!!
1 op 3

GLOBALE AFSTANDEN:
Emmen 280 km
Enschede 280 km
Leeuwarden 370 km Urk 370km

Groningen 320 km

Zwolle 335 km

.

INTERVIEWS: De winnaar van het gehele concours, die van Noord en Zuid in afdeling 10 en die
van afdeling 11 zullen worden geïnterviewd. De interviews zullen worden geplaatst in de
nieuwsbrieven van afdeling 10 en 11 en in Het Spoor der Kampioenen. Ook zullen de interviews
ter publicatie worden aangeboden aan Op (de) Hoogte.
ATTRACTIES: worden toegekend aan de hand van de uitslag van Noord en Zuid in afd. 10, en
van de afdelingsuitslag in afd.11. Deelnemers van afd. 9 zijn hiervan uitgesloten (eigen attracties).
Hoe groter het aantal ingekorfde duiven, hoe meer attracties. De commissie behoudt zich het recht
voor de attracties aan te passen aan de hand van het werkelijk ingekorfde aantal duiven en
deelnemers!
Tabel: Overzicht prijzen bij een deelname van 500 duiven in Noord/Zuid en afd 11 elk
volgorde
deelnemer op uitslag

prijs

volgorde
deelnemer op uitslag

1

€ 250

10

voerbon Djipke Rottine
à € 25,=

2

bon jonge duif
Eijerkamp/Vredeveld

11

vleesprijs à € 25,=

3

€ 100

12

artikel Jaap Koehoorn
à € 25,=

4

2 zakken voer AIDI

13

Calcium Forte AIDI

5

vleesprijs à € 50

14

€ 20

6

1 zak voer AIDI

15 t/m 17

Gert-Jan Beute bak

7

Chelats AIDI

18 + 19

€ 15

8

Pro Bacterial AIDI

20 t/m 22

€ 10

9

Condition Booster AIDI

laatste

€ 10

1e serie 2

€ 20

2e serie 2

€ 15

1e serie 3

€ 40

2e serie 3

€ 25

1e serie 4

€ 60

2e serie 4

€ 40

Laatste duif

prijs

Dorus, de doffer (boek)

Alle deelnemers op de uitslag van afdeling 9 en 11, en op de uitslag van Noord en Zuid van
afdeling 10 ontvangen een baseball pet met logo HELMSTEDT 2022.
EVALUATIE VLUCHTVERLOOP: de liefhebbers worden gevraagd door te klokken tot afslaan; de
verenigingen worden gevraagd dan een 1 op 1 uitslag te maken en die op de sturen naar
j.j.van.doormaal@home.nl.
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