Hagelandse Duivenbond Tielt-Winge
Zaterdag 6 juli 2019,
Herdenkingsvluchten Valere De Blick
Herdenkingsvluchten 2019 Met gratis prijzen voor leden en sportieve leden
Montluçon Nationaal voor oude- en jaarduiven
 2 jaarduiven gratis port = min 4,30 € gratis voor de leden. We hebben iedereen nodig!
 + sponsoring door “De Steunclub” (aan wie lidkaart heeft)
 Aan de duif met de hoogste snelheid ingekorfd in Tielt op de uitslag New Hageland 25€
Etampes (Brieres-Les-Scelles) op de algemene uitslag (jaarduiven en oude samen)
 Inzet aan 1,00€ verdeling: 1 x 15, 1 x 10, 3 x 5 en verder 3€ tot op het einde van de uitslag.
 1 mies tot 2.5€ Gewaarborgd (algemene uitslag oude duiven)
 Jackpot vrij voor alle duiven aan 1 € per duif
 Dubbeling Jaarduiven inzet aan 0,50. Prijsverdeling 2,5 per prijs tot het geld op is.
Etampes (Brieres-Les-Scelles) voor Jonge duiven
 Inzet jonge duiven aan 1,00€ verdeling: 1 x 15, 2 x 10, 6 x 5 en verder 3€ tot op het einde van de uitslag.
 Twee miezen tot 0,5 gewaarborgd en jackpot vrij voor alle duiven.
 Bij de Jonge duiven aan de 15, 35 en 55ste prijs een zak duiveneten (1 zak per liefhebber anders schuift het
door naar de volgende prijs)
Soissons voor oude en jaarduiven op de algemene uitslag (jaarduiven en oude samen)
 Inzet oude duiven aan 1,00€ per duif, verdeling:1 x 10, 3 x 5 en verder 3€ tot op het einde van de uitslag.
 1 mies tot 2,5 € gewaarborgd op de algemene uitslag oude duiven
 Jackpot vrij voor alle duiven aan 1€ per duif
 Aan de 22ste prijs een zak duiveneten
Soissons Jonge duiven
 Inzet aan 1,00 € verdeling: 2 x 15, 2 x 10 en 3 x 5 en verder 3 € top op het einde van de uitslag.
 2 miezen tot 0,5€ gewaarborgd
 Jackpot vrij voor alle duiven aan 1€ per duif
 Verder aan de 20, 30ste en 50ste prijs een zak duiveneten
Momignies Jonge duiven
 Inzet aan 1,00 €, verdeling: 2 x 15, 2 x 10 en 3 x 5 en verder 3 € top op het einde van de uitslag.
 Jackpot vrij voor alle duiven
 Verder aan de 25ste, 40ste en 60ste prijs een zak duiveneten

Aan iedere eerste prijs met de jonge duiven een prachtig boeket bloemen!
3 Juli leervlucht uit Momignies Inkorven op 2 juli tussen 19 en 20 uur
Veel succes aan iedereen en een goede vlucht vooruit!
Het bestuur
Gratis prijzen kunnen alleen gewonnen worden door liefhebbers die lid zijn van de Hagelandse Duivenbond!
Maximum 1 prijs per liefhebber per uitslag.

