Välkommen till
DALSLANDNINGEN
29 april – 1 maj 2022
Dalslands ballongklubb bjuder in till
tre deltävlingar i Svenska Cupen.
Gemensam utgångspunkt för våra ballongaktiviteter denna helg är Högsäters
församlingshem, Allévägen 28 (intill Högsäters kyrka).
Tävlingsledare är Filip Pettersson och säkerhetschef Peter Olsson.
Tre deltävlingar planeras i Svenska Cupen. Kvällen 29 april, morgon och kväll 30 april
med morgonflygning den 1 maj som reservtillfälle. Flera deltävlingar per flygning kan
komma att anordnas.
Kommer även bjudas in till Distriktsmästerskap för ballongklubbar i Västra Götaland.
Aktuell karta vid Dalslandningen är Sverigeserien – Topo50 kartblad 44 Ed. Kan även
rekommendera att också ha kartblad 36 (söder om kartblad 44) för att få mer flygområde.
Aktuella PZ finns med på PZ-lista på www.ballong.org
Tankning kan göras på Frendo i Brålanda, ca 35 km från Högsäter. Ta med
motorgasadapter!
Gemensam föreläsning planeras lördag eftermiddag i ämnet meteorologi.
Anmälningsavgiften är 0 kr.
Anmälan senast 17 april till Eva Olsson eva@dalslandsballongklubb.se eller 0706640523. Ange hur många ni kommer, vilken ballong som eventuellt kommer med samt om
ni vill äta gemensamt med oss. Meddela även eventuell matallergi.

För preliminärt program, boende och mat - se nästa sida. OBS! Boka boendet snabbt!
Anmäl er gärna snabbt till Dalslandningen också för vår planerings skull.

Preliminärt program:
Fredag 29 april
Kl. 15.00 och framåt – incheckning och fika i Högsäters församlingshem.
Kl. 16.30 Briefing inför kvällsflygning och helgens 1:a deltävling i Svenska Cupen och DM.
Lördag 30 april, valborgsmässoafton
Kl. 04.00 Briefing inför morgonflygning och helgens 2:a deltävling och DM.
Kl. 13.00 Planerad föreläsning, troligtvis meteorologi.
Kl. 17.00 Briefing inför kvällsflygning och helgens 3:e deltävling och DM.
Gemensamt samkväm med prisutdelning efter kvällsflygningen.
Söndag 1 maj
Helgens reservflygtillfälle i Svenska Cupen och DM på morgonen.
Frukost och hemfärd.
Boende
Stugor finns att boka på Ragneruds camping, www.ragnerud.com VILL DU HA BOENDE
DÄR SKA DU BOKA GENAST – vi konkurrerar (hårt) om stugorna med övriga helgfirare.
Boende bokas direkt med Ragneruds camping.
Mat
Det kommer att vara förberett med mat från och med fika före fredagens kvällsflygning till
och med frukost söndag morgon. Frukost, lunch och mat efter kvällsflygning samt fika
ordnas av klubbens medlemmar. Arrangörerna av ballongmötet kommer inte att
tillhandahålla alkoholhaltiga drycker.
Mat bokas senast 17 april till eva@dalslandsballongklubb.se tillsammans med anmälan.
Ange även eventuella matallergier.

Välkommen till Dalsland!

