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Idéer til en ny sæson.
Written by superbruger   
Wednesday, 02 September 2009

Først skal vi imidlertid have afsluttet den forløbne sæson. Èn af årets store begivenheder var
MVL sponsorflyvningen fra Magdeburg(Dresden). Her var der præmieoverrækkelse i
Aabenraa lørdag kl. 11 før ungerne kunne ventes fra Gøttingen.
Der var rigtig mange præmietagere mødt frem. Specielt de tre øverste pladser skulle have meget
flotte kontante præmier. Helle & Peter fra Ringsted skulle stå øverst på podiet, men var forhindret af
hovedbestyrelsesmøde. På næst øverste trin Flemming Boisen fra Vejen og tredjetrin Michael Larsen
fra Kolding.

 
Flemming Boisen får sin præmie. 
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Michael Larsen modtager 3. præmien. 
Når jeg vælger at beskrive det med podie og trin, så er det lidt ironisk, for der var ikke nogen
præmieskammel, så derfor Henrik – du kan næsten alt - vær forgangsmand og få anskaffet en sådan.
Det giver en helt anden og langt mere dynamisk hyldest af vinderne, og det skal der gøres noget mere
ud af fremover. Blot se, hvordan de hylder podiepladserne i mange andre sportsgrene. Jeg bliver altid
ved en sportsudsendelse i fjernsynet, til jeg har set ceremonien, hvis en sådan skal finde sted.
 
Når det så er sagt, så ser jeg også frem til, at der vil blive flere ”storflyvninger” af lignende art. Der
kan selvfølgelig ikke skaffes sponsorer i det uendelige, men kan vi ikke selv virke som en slags
sponsorer af det, vi gerne vil deltage i. Kan vi ikke her i efteråret udpege nogle af næste års
flyvninger som billetflyvninger, hvor man via DdB køber billetter til et antal duers deltagelse på en
spændende langflyvning f. eks. - Så ved vores familier, hvad de virkelig kan glæde os med i julegave
f. eks. Jeg ville da sætte pris på 4 eller 5 billetter til et brag af en flyvning fra én af de stationer, som
nu engang er på vores plan frem for de obligatoriske 10 par sokker til næste års forbrug. Jeg tror
oven i købet på, at min kone gerne ofre 4-500 kr. til formålet, når hun er sikker på at se lyset i mine
øjne.
De store mesterskaber er ikke længere føde nok for sportens udvikling, nærmere tvært imod. Lad
derfor fantasien og kreativiteten blomstrer. Der er måske noget af det, der kan vise sig at være den
helt store gevinst for os i de kommende år.
Med MVL - sponsorflyvningen og Hovedbestyrelsens initiativ med Gøttingen-landsflyvningen har
været en prima start, og det glæder mig da meget, at Henrik har udtalt, at han laver noget lignende til
næste år.
Skulle du have nogle gode idéer, så skriv dem på en mail til mig, men husk på, at vi er nødt til at
bruge samme flyveplan endnu et år. Jeg vil så prøve at lave et sammenkog her på siden. Du kan også
bruge min anden adresse hejo255@mail.dk
HJ
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