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Dalslands ballongklubb inbjuder till det 37:e Svenska Mästerskapet i 
ballongflygning som kommer att avgöras i Dalsland 27 april – 1 maj.  
 
Tävlingsprogram Preliminära tider 
Lördag 27 april 
08..00 – 10.30 Incheckning 
11.00 General briefing   
12.00 Observatörsbriefing 
17.00 Briefing inför kvällsflygning 
Söndag - tisdag 28 -30 april 
04.30 Briefing inför morgonflygning 
17.00 Briefing inför kvällsflygning 
Onsdag 1 maj 
Reservflygtillfälle  
09.30 Avslutning med prisutdelning 
 
Tävlingsledning 
Tävlingsledare är Bengt Stener. Resten av tävlingsledningen presenteras på SM-hemsidan. 
 
Regler 
Reglerna kommer att publiceras på SM-hemsidan så snart de är klara. Piloten ansvarar för 
att han/hon själv samt observatören har en uppsättning aktuella regler. Det kommer inte att 
delas ut regler på SM så ha dem utskrivna i förväg.  
 
 

Tävlingscentrum 
Tävlingscentrum kommer att vara Kroppefjäll hotell (E 345868, N 6510570) i Dals Rostock ca 
9 km väster om Mellerud. www.kroppefjäll.com  
 
Hemsida 
Officiell hemsida för SM är: www.dalslandsballongklubb.se/sm Hemsidan är vår anslagstavla 
som kommer att uppdateras kontinuerligt. Tävlingsinformation kommer att presenteras på 
hemsidan samt även skickas till anmälda piloter med e-post efter ordinarie anmälningstids 
utgång. 
 
Reklam 
Arrangören förbehåller sig rätten att disponera ballongkorgens sidor för reklam. 
 

http://www.dalslandsballongklubb.se/sm
mailto:eva@dalslandsballongklubb.se
http://www.dalslandsballongklubb.se/sm


      
 

   Inbjudan till SM i ballongflyg 
27 april – 1 maj 

Dalslands ballongklubb Officiell hemsida Kontaktperson Telefon 
Norra Kyrkovägen 7 www.dalslandsballongklubb.se/sm Eva Olsson 0706-640 523 
458 70 Högsäter  eva@dalslandsballongklubb.se 
Sverige    

Kartor 
Aktuella kartor är Terrängkartan, kartblad nr 574 och 575 (SWEREF 99). Kartor som är 
färdigtryckta med markerade PZ, flygzoner mm kan beställas genom arrangören i 
samband med anmälan för 250 kr/karta. PZ-lista kommer att publiceras på hemsidan. 
 
Observatörer och loggers 
Både observatörer och loggers kommer att användas. Loggers kommer tävlingsledningen att 
tillhandahålla och de är nya CIA ballongtävlingsloggers med vilka man kan deklarera mål under 
flygning.   
 

Varje tävlande pilot ansvarar för att anmäla godkänd (utbildad) observatör. Anmälan anses inte 
komplett före även observatör är anmäld. Varje lag ansvarar för att det finns fungerande GPS, 
spray och måttband med ut på varje deltävling. 
 

 
Gasol  
Gasoltankning kommer att ske från tank 10 km sydost från tävlingscentrum. Återkommer 
med gasolpris.  
 
Fiesta-flygning 
Fiestaflygning är välkommen! Fiestapiloters anmälningsavgift är 1 000 kr. 
 
Formalia 
Varje pilot kommer vid incheckning att få visa att all formalia är korrekt.  Pilotcertifikat, 
identitetshandling, sportlicens och flygdagbok samt ballongens registreringsbevis, 
luftvärdighetsbevis, försäkring och resedagbok. 
 
Anmälan 
Anmälan ska innehålla: 

• Pilotens namn, adress, e-postadress, mobilnummer samt bild på pilot. 
• Ballongens registrering samt bild på ballongen. 
• Observatörens namn,e-postadress och mobilnummer samt bild på observatören. 
• Namn på crew samt mobilnummer. 

 
Ordinarie anmälningstid går ut den 31 mars. Då ska tävlande pilot ha: 

• Skickat in anmälan till Dalslands ballongklubb via e-post till 
eva@dalslandsballongklubb.se  eller N. Kyrkov. 7, 458 70 Högsäter.                    
Anmälan anses inte komplett förrän observatör också är anmäld. 

• Betalt anmälningsavgiften 1 500 kr på BG 5698-9767  
 

Efteranmälan kan göras fram t.o.m. incheckningens början mot förhöjd avgift, 2 000 kr. 
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Boende  
Vid tävlingscentrum på Kroppefjäll hotell finns ett flertal olika byggnader och möjlighet till 
boende med hotellstandard eller vandrarhem. www.kroppefjäll.com 
 
För de som bokar hotellrum är det fri tillgång till relax-avdelning, jacuzzi, bastu samt gym.    
Del i dubbelrum: 505 kr/person och natt. Enkelrum: 755 kr/person och natt. 
 
För vandrarhemslogi är bäddpriset 295 kr/person och natt.   
 

Boende bokas direkt på Kroppefjäll hotell via tel. 0530-41300. 
 
Mat  
På Kroppefjäll hotell finns möjlighet till samtliga måltider om man vill det, eller så kan man 
välja att köpa enstaka måltider. Totalpriset för måltider (då ingår tidig frukost, frukost efter 
morgonflygning, lunch och kvällsmat efter flygning) från lördag lunch till och med onsdag 
frukost är 1120 kr/person. 
 
Väljer man alla måltider bokas detta på Kroppefjäll hotell samtidigt med boendebokningen, 
enstaka måltider kan bokas på plats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Välkommen till Dalsland – ett Sverige i miniatyr! 
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