
Sæsonstarten nærmer sig 
 

Efter en god dag i Odense i lørdags, med et fint foredrag af Michael Th. Larsen som inspiration til den kommende 
sæson, en fin auktion med mange gode duer og om med salg af lotteri, så var det en fin start på et nyt setup. Det 
blev et flot resultat og en god start for sektionen til at nå målsætningen om selv, at kunne investere i en trailer til 
transport af duerne. 

Tak til alle der støttede op om auktionen ved såvel at give duer til auktion eller lotteri, som til køberne og alle der var 
mødt op på dagen. 

Den bedste til at købe en due på auktionen, bliver kåret ved at ens købte due opnår flest sektionspoint på en 
ungeflyvning i uge 32, hvor resultatet indberettes senest i uge 34 til Thomas Bang Pedersen. Præmien er på lige godt 
1.000 kr. – til nummer to er også skænket en præmie på to sække korn fra Kampol, så mange tak for dette 
sponsorat. 

Vedrørende sæsonstarten, så åbnes der fra onsdag den 4/5 nu op for træning af vores duer. Vejret ser fornuftigt ud i 
den kommende periode, så vi håber at alle får mulighed for at træne duerne frem til indleveringen fredag i uge 19. Vi 
følger med i vejret, hvordan DdB håndtere opstarten og vender tilbage, hvis der sker ændringer i forhold til 
opstarten. 

Ellers er bankkonti flyttet over, så Preben og jeg nu har adgang til disse. Kørselsplanen er klar og den ser således ud: 
René Christiansen kører de første fem sektionsflyvninger og Brian der også kørte med vores duer sidste år, kører de 
sidste tre sektionsflyvninger. Alle med lejet bil. René kører den første DdB kort mellem, der køres til Kolding, hvor 
traileren sættes bagpå sektion 32´s bil. Her kører Erik Trans så de sidste fem turer og har selv mulighed for at låne bil. 

Budgettet er opdateret og med den ekstra krone, at vi nu skal betale til DdB pr. due, hvor vi dog så ikke skal betale 
50 kr. pr. medlem, så vil prisen pr. due på sektionsflyvningerne være 12 kr. pr. due. 

Det blev en lang søndag for René med transportkursus i Horsens, afhentning af trailer i Brædstrup, fordeling af kurve 
i Bogense og Odense og retur til Brædstrup for at hente de ekstra kurve, der så blev sat af i Midtfyn og Svendborg – 
tak for det René. 

Datoen for indbetaling af kontingent var den 1. maj, så er der foreninger, at der ikke har betalt, så bedes det gøres 
nu. 

Det bliver spændende at prøve det nye koncept af, og jeg tror selv på, at det bliver en fordel, at duerne køres direkte 
til stationen om aftenen, så de kan stå på slipstedet i længere tid. Vi håber derfor på rigtigt mange duer og vil 
naturligvis følge dette tæt i forhold til en eventuel justering af prisen pr. due. 

Med den lånte trailer vil det derfor være Geraldy kurve, at der skal anvendes på sektionsflyvningerne og DdB´s korte 
mellemdistancer, altså ved alle fredagsindleveringerne. Torsdag anvendes de tidligere anvendte kurve og 
opsamlingen håndteres af DdB – opsamlingsplanen kan ses her: 

 

I ønskes alle en god sæson med fine hjemkomster for jeres duer. 

Thomas Bang Pedersen 

 


