Beste friese fondclub leden,
In verband met de late start van het vliegseizoen en het laat bekent worden van het
programma hebben wij besloten om dit jaar geen boekje te maken en het via de site te
communiceren.
Vliegprogramma.
Fond
E 27 Troyes
E 29 Sens
E 31 Issoudun
E 33 Chateaudun tevens trippel ace
Jong
J 33 Blankenheim
J 34 Arlon
J 35 Chalons en champagne
Marathon
A 28 Limoges
A 29 St. Vincent tevens trippel ace
A 30 Perigeux
A 32 Dax
A 33 Bergerac
Voor deze vluchten hebben we uiteraard weer veel vleesprijzen.
Voor fond en jonge duiven
Per vlucht oost

1 x twv € 20,1 x twv € 15,1 x twv € 10,Per vlucht west
1 x twv € 20,1 x twv € 15,1 x twv € 10,Voor de marathon
Per vlucht
1 x twv € 30,1 x twv € 20,1 x twv € 10,1 x twv € 10,1 x twv € 10,Voor elke vlucht geld maximaal 1 vlees prijs per deelnemer.
Voor de snelste serie hebben we ook nog een vleesprijs, alleen de eerste wint de prijs.
Voor de ZLU vluchten gelden de volgende regels.

Bij 3 liefhebbers een rollade voor de eerste duif op de uitslag
Bij 6 liefhebbers een rollade voor de 1 en 2 liefhebber op de uitslag
Bij 9 liefhebbers of meer een rollade voor de 1 en 2 en 3 liefhebber op de uitslag.
Op elke vlucht kunt u uiteraard poulen, dit doet u op niveau 7
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Bij de HB zijn er bij de jong en het fond spel in oost en west 100 euro te verdelen.
Bij de overnacht wordt er 2x € 100,- verdeeld.

Kampioenschappen.
Punten telling
1e duif 1000 punten en laatste 500

Punten berekening
On-aangewezen 1:10 verfijnd
Aangewezen 1e van de bovenste 2
Serie de snelste 2 aangewezen op snelheid.
Kampioen eendaagse fond 4 uit 4 dus geen aftrek mogelijkheid.
Oost 5 on-aangewezen + 5 aangewezen +1 duifkampioen
West 5 on-aangewezen + 5 aangewezen +1 duifkampioen
Kampioen jonge duiven 3 uit 3 dus geen aftrek mogelijkheid.
Oost 5 on-aangewezen + 5 aangewezen +1 duifkampioen
West 5 on-aangewezen + 5 aangewezen +1 duifkampioen
Kampioen marathon 5 uit 5 dus geen aftrek.
5 on-aangewezen + 5 aangewezen + 1 duifkampioen
Kampioen marathon jaarlingen 2 van de 3 (Limoges/Perigueux/Bergerac) Indien er
jaarlingen mee mogen op Limoges.
3 on-aangewezen + 3 aangewezen + 1 duifkampioen
Tripel ace

2018/2019/2020

Dit jaar bestaat de Friese fond club op 9-12-2020 40 jaar dit willen wij niet ongemerkt
voor bij laten gaan.
Daarom hebben wij per vlucht 3 prijzen te vervliegen namelijk op de volgende 3 plaatsen
op de uitslag de datum van oprichting.

Plaats 9
Plaats 12
Plaats 80
Ook in 2020 hebben we € 1.000,- aan extra gratis prijzen te vervliegen.
Dit zal zijn op 4 vluchten, te weten St. Vincent, Perigeuex, Troyes en Blankenheim. (2x
overnacht, 1x fond en 1x jong)
De € 250,- is als volgt te verdelen.
Overnachting:
2x € 75,- voor de 1e of 2e getekende van de lijst die als eerste op de uitslag staan en 4x
€ 25,- voor de duiven op 25%, 50%, 75% van de uitslag + de laatste beginnende
liefhebber. Per liefhebber per vlucht maar 1 prijs.
Fond/jong:
2x € 75,- voor de 1e of 2e getekende van de lijst, 1x in Oost en 1x in West en 4x € 25,voor de duiven op 50% van de uitslag + de laatste beginnende liefhebber, zowel in Oost
als West.
Afronden naar 1 plek naar boven in de uitslag indien nodig, per liefhebber per vlucht
maar 1 prijs.
Deze prijzen zullen worden uitgereikt op de feestmiddag.
Reclames indienen binnen 7 dagen na uitgifte van de uitslag.
Daarna worden geen reclames verwerkt.
Schriftelijk vergezeld van kopie inkorfstaat na afslag of per email naar Dooitze van
den Berg
bercado@outlook.com
afwikkeling van reclames conform NPO reglement.

