
 

ESBJERG  UDSTILLING  2017 
 

Til alle medlemmer af en Esbjergforening. 
Brevduevennerne arrangerer den 17. & 18 . februar  en udstilling i forbindelse 
med det årlige medlemsmøde i ”BREVDUEHUSET”   
  
I klasse 3 & 4 kan hvert slag tilmelde en han & en hun årgang 2015 indskud er  
100 kr. pr. due . Det er kun duer, der udstilles, som kan deltage i konkurrencen. 
For hver due, der tilmeldes, indskyder Brevduevennerne 100 kr. pr due, og hele 
beløbet går til præmier, som deles i A & U alt efter antal duer. Der er præmier til 
30 procent af duerne i hver klasse. Vinderen er den due, der har det højeste es-
duepoint på 5 valgfrie flyvninger på DDB - & sektionsklubflyvninger inden for  25 
procent. Hvis der ikke er nok duer med 5 placeringer, er det derefter 4 - 3 & 2 
placeringer.( 5 placeringer går forud for 4 placeringer o.s.v. ) 
 
Efter flyvesæsonen laves en præmierække. Evt. klage skal ske inden den 01.09. 
I klasse 5 & 6. må der tilmeldes en han & en hun årgang 2016, her betales der 50 
kr. pr. due, og her indskyder Brevduevennerne 100 kr. pr due og hele beløbet går til 
præmier, også her er der præmier til 30 procent. Duerne i klasse 5 & 6 skal ikke 
udstilles, men skal tilmeldes med nr. samtidig med de andre duer.  
 
Duerne bliver bedømt af  Bent Th. Petersen 027 og Flemming Petersen 111 
Duerne indleveres fredag den 17 . mellem kl. 18,00 & 19,00. Udstillingen åbner 
lørdag den 18.02. kl. 12,00. Præmieoverrækkelse kl. 13, 30     
Tilmelding senest lørdag den 11 .02. til Bent Dahl, Birkelunden 74, telf. 22861422  
eller Leif Christiansen, Røllikevej 10, telf. 75140986 eller Jens Jensen, L. V. 
Jensens Alle 29, telf. 30650110. 
Ved tilmelding skal der opgives duenumre  i  alle klasser.  
Fredag den 17 .  kl. 19,30 er der en orientering fra Brevduevennerne, derefter er 
der kaffe og snitter. 
 
BREVDUEVENNERNE 
L.C.  
 
 
De tre formænd har ansvaret for, at alle medlemmer får en kopi af dette brev.  


