ÖRESUNDSKLUBBEN
2017

2017 är det 10 år sedan klubben startade, det skall vi fira ordentligt i sommar
tillsammans med gamla och nya medlemmar.
Klubben kommer att genomföra flera olika tävlingar under sommaren med fantastiska
priser som dels är skänkta av våra huvudsponsorer och från auktioner mm till ett
värde av minst:

50000:-

Några av aktiviteterna under säsongen 2017 blir…
GOLDEN RACE …
POPULÄRA PARFLYGNINGEN
ÖRESUNDSKLUBBENS VPR
JUBILEUMSTÄVLINGEN
DERBYRINGAR tävling för 2016 års kull
DERBYRINGAR tävling för samtliga kvarvarande derbyringade duvor
BÄSTA DUVA NORR / SÖDER
LÅNGDISTANSMÄSTARE över 800 km
HISTORIKS TÄVLING med PINNS
VERSELE LAGA CUP
VANROBAEYS CUP
TAURIS CUP
UNIKON CUP
PRISPENGAR på varje tävling
DUVDAGEN 2 september
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GOLDEN RACE

Är en annan form av ”One Loft Race”, Öresundsklubben bjuder in samtliga
medlemmar i Sverige att anmäla ungar till Golden Race, priset per unge är satt till
1000:- styck.
Dessa ungar placeras sedan ut efter lottning till av Öresundsklubben godkända slag i
klubbarna 13 och 26, ungarna chipas vid ankomst, följer sedan distriktets träning och
tävlingsplan med rapportering efter varje genomförd flygning på hemsidan och FB.
Sista anmälningsdag är 15 mars samt är bindande, max antalet ungar är i år satt till
ca 50 ungar (”så först till kvarn…”). Ungarna skall vara vaccinerade innan, fullständig
stamtavla och ringkort följa med, inlämningsdagar för ungarna i GOLDEN RACE är
satt till 29 + 30 april, kontakta Lars Åke Nilsson eller Bo Johannesson i god tid innan
er ankomst!
Om vi fyller kvoten med anmälda ungar så ser den preliminära prislistan ut så här:
1:a pl 15000:2:a pl 7500:3:e pl 3750:4:e pl 1875:5:e pl – 15:e pl 1000:Finaldagen är satt till 2 september och kommer att gå från Linköping 300 km
samtidigt som DUVDAGEN är i Malmö… så du kommer att kunna följa finalen på
plats!
Den slutgilltiga prislistan presenteras när anmälningarna är klara på hemsidan och
FB, de första ungarna kommer att auktioneras ut direkt efter tävlingen, 50% till
uppfödaren och 50% till Öresundsklubben.
Anmälan görs till Lars Åke Nilsson – Malmö eller Lasse Löfgren – Nyköping
Ansvarig kontrollant för Golden Race ungarna är Bo Johannesson.

PAR FLYGNINGEN

Årets populära parflygning sker från Emmen(söderslag) och Malmö (norrslag) helgen
1 –2 juli!
Lottning sker i maj vilka slag som på årets parflygning kommer att tävla tillsammans,
högsta sammanlagda hastighet på slagens första duva är vinnare!
Priser & Prispengar

ÖRESUNDSKLUBBENS VPR

Årets tävling om Öresundsklubbens VPR går från Örnsköldsvik 2 juli.
VPR Klockan + följepris + prispengar
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GYNNA VÅRA SPONSORER!
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JUBILEUMSTÄVLINGEN

Klubbens jubileumstävling går för slagen i söder från Kaltenkirschen 29 juli samt för
slagen i norr från Malmö 29/7, snabbaste slag erövrar priset!
Priser & Prispengar

DERBYRINGAR 2016

Årets derbytävling (endast duvor som är ringade med tre kronor ring) sker lördagen
den 10 juni från Åbenra i Danmark, gäller både slag norr o söder!
Priser & Prispengar

DERBYRINGADE DUVOR

Derbyringar har klubben använts sedan starten 2007, nu firar vi de 10 åren med en
extra insatt tävling för samtliga derbyringade duvor (födda 2007 – 2016), tävlingen
äger rum den 2 juli från Örnsköldsvik , gäller slagen både i norr och söder!
Priser & Prispengar

ÅRETS BÄSTA DUVA!

Bästa duva koras på samtliga av Öresundsklubbens tävlingar under säsongen 2017,
gäller för samtliga slag i Öresundsklubben!
Priser & Prispengar

LÅNDISTANS MÄSTARE

Nytt för i år är att vi i Öresundsklubben vill slå ett slag för alla som gillar långdistans,
vi kommer att kora en mästare, som avgörs helgen den 1 och 2 juli från platserna
ÖRNSKÖLDSVIK (slagen norr + söder( – EMMEN (slagen norr) – AMSTERDAM
(slagen söder). Dessa tävlingar låser vi nu i tre år för att sedan utvärdera
mässterskapet. I år så har vi även lyckats att få sponsorer så frakten till respektive
uppsläppsplats är gratis för Öresundsklubbsmedlemmarna!!
Priser & Prispengar

CHAMPIONATET 2017

Årets mästare i Öresundsklubben korar vi på följande tävlingar
Slagen i norr helgen 1 + 2 juli – Emmen – Malmö – Örnsköldsvik
Slagen i söder helgen 1 + 2 juli – Amsterdam – Aspa – Örnsköldsvik
Priser & Prispengar
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PINNS TÄVLINGEN 2017

En av förra säsongens uppskattade tävling var ”Pinns” tävlingen, i år går tävlingen för
slagen i norr från Malmö 1 juli och för slagen i söder från Aspa 1 juli.
Pinns + prispengar

TAURIS CUP

En av våra huvudsponsorer har åter igen skänkt Chipringar som vi tävlar om denna
säsong från Åbenra – Danmark den 10 juni.
Chipringar + Prispengar

VERSELE LAGA CUP

Årets Versele Laga Cup avgörs på tävlingen från Kaltenkirschen den 17 juni
Fodersäckar + Prispengar

UNICON CUP

En av våra huvudsponsorer har åter igen skänkt Chipringar som vi tävlar om denna
säsong från Örnsköldsvik den 2 juli.
Chipringar + Prispengar

VANROBAEYS CUP

Årets Vanrobaeys Cup avgörs på tävlingarna Kaltenkirschen 29 juli för slagen i söder
och från Malmö den 29 juli för de slagen i norr.
Fodersäckar samt prispengar.

Fullständig prislista med priser och pengar kommer att publiceras så fort samtliga
medlemsavgifter kommit in.
Medlemsavgiften är som vanligt 500:- för nya medlemmar (250:- direkt till priser), för
medlemmar 250:- som direkt går till priser.
Medlemsavgiften skall vara inbetalt senast den 15 maj, betalning kan ske till följande
personer Lars Åke Nilsson (söder slag) – Lasse Löfgren (norr slag) kontant eller
direkt in på kontonummer: Swedbank 821490035315068 (Lars Åke Nilsson)
Glöm inte ange ditt klubbnummer o namn!
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DUVDAGEN MALMÖ 2 september

Lördagen den 2 september klockan 10:00 öppnar vi portarna för årets duvdag!
Platsen är som vanligt på BK Fram område (se karta ovan).
I år så kan åter igen medlemmarna boka bord, där ni kan sälja beg duvprylar, duvor
mm – kontakta Lars Åke Nilsson eller Bo Johannesson för bokning av bord.
Som vanlig finns det kaffe, grillad korv, dricka att köpa under dagen, dessutom:

-

Lotteriförsäljning
Spel på ”Golden Race” ungarna
Bästa duvorna på plats
Försäljning av foder & tillbehör
Auktion på ”Golden Race” ungarna
Prisutdelning
Frågestund med årets mästare
Fotografering av dina duvor?
Försäljning av beg duvprylar
Försäljning av duvor
VÄLKOMMNA!
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IDEÉR OCH TANKAR INFÖR FRAMTIDEN
Tanken är att Öresundsklubben kommer under 2018 att etablera ett avelsslag med
par från de absolut bästa i Belgien, där medlemmarna har chans att teckna sig för
ungar under året.
En annan tanke är att för de som vill samla in avföringsprov från era duvor, detta
kommer att ske under februari månad – så ta chansen att så ni vet att duvorna är
friska inför tävlingssäsongen 2017.
Som ni tidigare kunde läsa så kommer Öresundsklubben att starta upp ett
långdistansmästerskap 2017, vi låser fast dessa platser i 3 år för att sedan kunna
utvärdera det ordentligt. I år så har vi lyckats med att ordna med sponsorer så
samtliga medlemmar i Öresundsklubben åker med gratis på Örnsköldvik samt
Amsterdam!
Till er som önskar vara med på DAPRICE i Danmark, går det bra att lämna ungarna i
Malmö för vidare transport till Danmark – kontakta Lars Åke Nilsson
Öresundsklubben kommer också att arrangera en resa till finalen på Daprice 26
augusti 2017 – anmälan görs till Lars Åke Nilsson.
I skrivande stund så pågår det förhandlingar med ytterligare sponsorer, så
prissumman och priser kan komma att öka ytterligare till säsongen.
Slutgilltiga priser kommer att presenteras i maj månad på hemsidan och på FB

FLYGPLAN 2017
10/6
17/6
01/7
01/7
01/7
02/7
02/7
29/7
29/7

ÅBENRA
KALTENKIRSCHEN
EMMEN
ASPA (söderslag)
MALMÖ (norrslag)
ÖRSNSKÖLDSVIK
AMSTERDAM
KALTENKIRSCHEN (söderslag)
MALMÖ (norrslag)
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