
Pokaler: 

 

 

St. Championatspokal 
Flest sektionspoint på Ddbs flyvninger minus 
landsflyvninger med gamle. Årets champion 
tildeles vinderpræmie på kr. 500,-. Skal vindes 3 
gange i træk eller 5 gange i alt.  
Ingen udskydelse 
  

 

    

Fynsmesterskab Kort distance 
Flest sektionspoint på de af sektionen arrangerede 
flyvninger med gamle duer. Skal vindes 3 gange i 
træk eller 5 gange i alt inden ejendom. 
Ingen udskydelse 
   

    

Fyns Sportmesterskab 
Sportduemesterskabet omfatter gamle duer og at 
1. sportsdue på hver sektionsflyvning tæller til 
mesterskabet. Skal vindes 3 gange i træk eller 5 
gange i alt inden ejendom. 
Ingen udskydelse 
  

 

Fynsmesterskab Unger 
Flest sektionspoint på samtlige sektionens 
ungeflyvninger fra uge 26. Skal vindes 3 i træk 
eller 5 gange i alt inden ejendom. 
Ingen udskydelse 
   

Sektionens Pokal   ( Junior – Begynder ) 
Flest sektionspoint på de af sektionen arrangerede 
flyvninger med gamle og unger.  Skal vindes 3 
gange i træk eller 5 gange i alt inden ejendom. 
 
   

Mellemdistancepokalen 
Flest sektionspoint på Ddbs 
mellemdistanceflyvninger. Skal vindes 3 gange i 
træk eller 5 gange i alt. Er den ikke vundet til 
ejendom indenfor 10 år, flyver de tidligere vindere 
om den det 11. år. 
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Albanifadet 
Sammenlagt i uge 22 på Ddb flyvninger vindes på 
sektionspoint med 2 duer sammenlagt. Skal vindes 
3 gange i træk eller 5 gange i alt. 

 

Fynske Banks pokal 
Sammenlagt i uge 24 på Ddb flyvninger vindes på 
sektionspoint med 2 duer sammenlagt. Skal vindes 
3 gange i træk eller 5 gange i alt. 
  

 

Henny og Tage Nielsens mindepokal 
Vindes på Antwerpen. Skal vindes 3 gange i træk 
eller 4 gange i alt. 
  

 

Ulla og Just's pokal 
Sammenlagt  ugerne 22,27 og 31 (gamle). Skal 
vindes 3 gange i træk eller 5 gange i alt. Er den 
ikke vundet til ejendom indenfor 10 år, flyver de 
tidligere vindere om den det 11. år. 
   

K. J. Philipsen`s Maratonpokal 
Bedst på Ddbs landsflyvninger og 
overnatningsflyvninger med en due. Skal vindes 3 
gange i træk eller 5 gange i alt. 

 

Vognmandens Pokal 
Bedst med gamle & unger sammenlagt i ugerne 26 
– 27 – 28.  Skal vindes 3 gange i træk eller 5 gange 

i alt. 

 

Sektionens Supersmesterskab Unger 
Supermesterskabet omfatter unger og at 1. due på 
hver samtlige ungeflyvninger fra uge 26. Skal 
vindes 3 i træk eller 5 gange i alt inden ejendom.  
Ingen udskydelse 
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