Här kommer mycket viktig information till alla våra
medlemmar/klubbar i SBF gällande vårt program,
teknikutrustning mm
Vi har sedan månader tillbaks varit klara över att vi behöver ta tag i och förbättra vår
programvara, mjukvara gällande arbetet med tävlingsresultat, prislistor, essduvor mm. NilsFolke har varit i kontakt med det norska programmet. Vi har också haft kontakter med Benzing,
Thomas Zimmerman, och förhört oss om möjligheterna med deras mjukvaruplattform
MyPigeons.
SBFs styrelse har nu tagit beslut om att inleda samarbete med Benzing gällande
mjukvaruplattform, MyPigeons, men också intoducera Benzings hårdvaror dvs klocka,
ingångsantenner, Benzing Live ,online-registrering, GPS, chipsringar mm.
Vi blev imponerade av både mjukvara och hårdvaror vilket gör att vårt lilla förbund SBF kan ta
ett stort steg in i framtidens brevduvesport.
Här kommer vår presentation om erbjudande av olika paket till alla våra medlemmar/klubbar
1. Byte av mjukvaruplattform från det danska prog. till Benzing, MyPigeons. (ev har vi det
danska ett år till)
2. Systemet finns idag i en stor del av världen och är världsledande med ständig
uppgradering som sker automatiskt via satellit. Inget skickas mera. Bara vid skada
eller när ett systemet inte fungerar fullt ut.
3. MyPigeons är en mjukvaruplattform som även är kompatibelt med både TauRis och
Unikon, dvs programmet fungerar tillsammans med bägge dessa system som finns i
Sverige. Om en medlem inte vill ”gå över” till Benzing kan man alltså ligga kvar med
sin gamla anläggning men med en ny plattform MyPigeons!
4. Vi har tillsammans med Benzing utarbetat olika paket som finns tillgängliga för våra
medlemmar att köpa till Jubileums-pris, dvs mycket lägre pris än ordinarie pris.
Efter den 15 mars är det åter normalpris som gäller!
5. Erbjudandet gäller bara direktanslutna flygande klubbar i SBF
6. Klubb får följande gratis!:
• Benzing klubbenhet (värde: 3420kr!) Pris: 0kr
• Benzing GPS internet (Värde 68€)
Pris: 0kr
………………………………………………………………………………………………..
Värde av paket ut till klubb: 410 € = 4.100 kr
Pris: 0 kr
Benzing bjuder på en betydande del av denna summa till SBFs medlemmarna pga nystart
och Jubileum 100 år!!
7. Med Benzing Live får du möjlighet till online resultat vilket gör att du inte behöver
köra till öppning med din klocka efter tävling. Du tankar av vid nästa inlämning!
8. Varje system beställs av medlem/klubb och betalas direkt vid leverans. OBS! Ingen
avbetalning.
9. Paket 1-6 måste du lämna in din gamla klocka till Benzing för att få tillgång till
dessa. (Gäller inte nya medlemmar). OBS! gamla antenner, plattor och chips
fungerar inte på Benzing!

10. Allt material beställs genom SBF, Peter Björk.
11. SBF har agentur på allt Benzing – material!
12. Beställningen måste vara skriftlig, mail till P. Björk
12. Benzing, Thomas Zimmerman kommer till vårt årsmöte på Örenäs där han
demonstrerar Benzing och där man kan också ställa frågor. Beställning kan
göras här på plats. Beställningslistor kommer att finnas utlagda.
Här nedan kan du kolla upp alla paket som nu säljs till specialpris!! framtill den 15 mars.
Här undertill kommer information och priser för de olika paketen.
Paket 1:
Benzing Express G2, lilla klockan
El-försörjning + 5 meters kabel, vägghållare
1st sensorplatta med ett fält (lilla plattan)
40 chips Benzing Pro. Extra chips: 12kr/st
Kan ta upp till 250 anmälda duvor/säsong.
Max kabellängd 100 meter.
Totalt antal antenner är 5 st.
Kan ha 8 tävlingar igång samtidigt
Uppgraderas hela tiden via satellit!

Pris: 1740 kr

OBS! Direktrapportering, ”On line”
via satellit behöver du köpa in BENZING LIVE.
Då går dina resultat direkt in till server och du
får också direkt besked via din mobil om hur
du ligger till! Du behöver därför heller inte
köra till öppning!! Resultat finns redan.
Pris: 2.120 kr
Detta erbjudande gäller vid inbyte av klocka
För 5år!!
GPS receiver, mottagare från satellit
Pris: 340 kr
…………………………………………………………………………………………………………
Totalkostnad Paket 1 med BENZING LIVE+GPS
4.200 kr
Frakt tillkommer men ju fler som beställer ju mindre frakt!
Paket 2:
Benzing Express G2, lilla klockan
El-försörjning + 5 meters kabel, vägghållare
2 fältsantenn (större platta)
40 chips Benzing Pro. Extra chips: 12kr/st
Kan ta upp till 250 anmälda duvor/säsong.
Max kabellängd 100 meter.
Totalt antal antenner är 5 st.
Kan ha 8 tävlingar igång samtidigt
Uppgraderas hela tiden via satellit!

Pris: 2430 kr

Inklusive Benzing Live (För 5 år)
Pris: 2120 kr
GPS receiver, mottagare från satellit
340 kr
……………………………………………………………………………………………………….
Totalkostnad Paket 2 med BENZING LIVE+GPS
4.890 kr

Paket 3:
Benzing Express G2, lilla klockan
El-försörjning + 5 meters kabel, vägghållare
4 fältsantenn (större platta)
40 chips Benzing Pro. Extra chips: 12kr/st
Kan ta upp till 250 anmälda duvor/säsong.
Max kabellängd 100 meter.
Totalt antal antenner är 5 st.
Kan handha 8 tävlingar samtidigt
Uppgraderas hela tiden via satellit!

Pris: 2930 kr

Inklusive Benzing Live (5 år)
Pris: 2120 kr
GPS receiver, mottagare från satellit
Pris: 340 kr
……………………………………………………………………………………………………….
Totalkostnad Paket 3 med BENZING LIVE+GPS
5.390 kr
Paket 4:
Benzing M1, stora klockan
El-försörjning + 10meters kabel,
2 x 2 fältsantenn (större plattor)
40 chips Benzing Pro. Extra chips 12kr/st
Kan ta upp till 1000 anmälda duvor/säsong.
Max kabellängd 300 meter.
Totalt antal antenner är 64 st.
Kan handha 80 tävlingar samtidigt
Och mycket andra tillägg. (se info)
Uppgraderas hela tiden via satellit!

Pris: 3990 kr

Inklusive Benzing Live (5 år)
GPS receiver, mottagare från satellit

Pris: 2120 kr
Pris: 340 kr

……………………………………………………………………………………………………….
Totalkostnad Paket 4 med BENZING LIVE
6.450 kr
Paket 5:
Benzing M1, stora klockan
El-försörjning + 10meters kabel,
8 fälts speed antenn (stor platta)
40 chips Benzing Pro. Extra chips: 12kr/st
Kan ta upp till 1000 anmälda duvor/säsong.
Max kabellängd 300 meter.
Totalt antal antenner är 64 st.
Kan handha 80 tävlingar samtidigt
Och mycket andra tillägg. (se info)
Uppgraderas hela tiden via satellit!

Pris: 3440 kr

Inklusive Benzing Live (se ovan)
GPS receiver, mottagare från satellit

Pris: 2120 kr
Pris: 340 kr

……………………………………………………………………………………………………….

Totalkostnad Paket 5 med BENZING LIVE+GPS

5.900 kr

Paket 6:
Benzing M1, stora klockan
El-försörjning + 10meters kabel,
12 fälts speed antenn (stor platta)
40 chips, Benzing Pro. Extra chips 12kr/st
Kan ta upp till 1000 anmälda duvor/säsong.
Max kabellängd 300 meter.
Totalt antal antenner är 64 st.
Kan handha 80 tävlingar samtidigt
Och mycket andra tillägg. (se info)
Uppgraderas hela tiden via satellit!

Pris: 3990 kr

Inklusive Benzing Live (se ovan)
GPS receiver, mottagare från satellit

Pris: 2120 kr
Pris: 340 kr

……………………………………………………………………………………………………….
Totalkostnad Paket 6 med BENZING LIVE+GPS
6.450 kr
Priser för antenner (min 10 per order)
OBS! Gamla antenner måste lämnas in.
1 fälts antenn
2 fälts antenn
4 fälts antenn
8 fälts antenn
12 fälts antenn

Pris: 700 kr
Pris: 1.000 kr
Pris: 1.490 kr
Pris: 1.790 kr
Pris: 2.050 kr

Beställningarna kan göras både medlemsvis och klubbvis.
Beställningen måste också vara skriftlig via mail
och gäller som giltigt kontrakt!
Betalning görs direkt vid leverans till SBFs bg 531-2921.
Detta är ett samarbete mellan Benzing och SBF 100 år.
Styrelsen har valt att kalla det för ”SBF in i framtiden”.
Särskilda utbildningsinsatser kommer att hållas i början på våren på olika håll i landet av
våra utbilningsledare.
För information gällande beställning:
Peter Björk
För information gällande funktion av material:
Adnan Zuberovic
Nils-Folke Färm
Ravi Dissanayeke

God jul till alla medlemmar och
klubbar
Önskar
Styrelsen i SBF

