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Grand Prix vluchten. 

  

Beste lezer, lid van onze afdeling en secretaris van de vereniging, 

Grand Prix vluchten 

Dit jaar hebben een aantal vluchten het predicaat Grand Prix gekregen en zullen meer onder de 

aandacht worden gebracht. Dat geldt voor de marathonvluchten St. Vincent en Bergerac en de 

dagfondvlucht Issoudun. Deze vluchten worden ingekorfd bij een Nationaal inkorfcentrum (NIC). 

Andere Grand Prix vluchten 

De overige nationale/sectorale vluchten (midfond, dagfond, jonge duiven.) kunnen worden ingekorfd 

in verenigingen met minimaal 7 deelnemers. Heeft een vereniging geen 7 deelnemers, dan kan er 

voor deze vluchten niet worden ingekorfd in de eigen vereniging. De leden van die verenigingen 

kunnen in gaan korven bij een andere vereniging; graag dit doorgeven via bestuur@npoafdeling10.nl 

De Grand Prix vluchten zijn: 

19 juni   Grand Prix Midi France; Lorris    Dagfond            Sector lossing 

26 juni                 Grand Prix TGV; Reims                                        Midfond            Afdelingslossing 

10 juli                  Grand Prix Parijs; Chalons en Champagne        Midfond            Afdelingslossing 

28 augustus       Grand Prix Nieuwe Oogst; Reims                      Jonge Duiven    Afdelingslossing 

11 september    Grand Prix Junioren; Chalons en Champagne   Jonge Duiven    Sector lossing 

 Grand Prix vlucht, sectorvlucht en niveau 9 

Het is goed om onder de aandacht te brengen, dat bij sectorvluchten niveau 9 moet worden 

aangeven om hieraan mee te doen. Voor de Grand Prix vluchten geldt, dat het ook een sectorvlucht 

is. In het vliegprogramma wordt aangegeven of een vlucht een sectorvlucht is. 

Lorris is de eerste dagfondvlucht waar dit voor geldt, waarna Reims als midfondvlucht de volgende is. 

Grand Prix en afslaan 

Op de bovengenoemde nationale/sectorale wedvluchten is het niet toegestaan in het 

nationale/sectorale inkorfcentrum in te korven en dan in de eigen vereniging af te slaan. 

 

Nog eens de niveaus 

https://link.enormail.nl/d/c/3gG2/YxSK
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Even als herinnering worden hieronder de diverse niveaus nog eens op een rij gezet. 

niveau 1              vereniging 

niveau 2              afdeling/rayon 

niveau 3              samenspel 

niveau 4              Fondclub N.N. 

niveau 8              NPO-dagfond/jong 

niveau 9              Nationaal/sector 

niveau 10            Noordelijke Unie 

Namens het bestuur van de Afdelingen 10&11 

Met vriendelijke groet, 

Gurbe van der Schaaf 

 


