
   

Program 
Programmet är preliminärt och kan ändras utifrån vädret. 
Lördag 27 april 
11.00 General briefing 

12.00 Observatörsbriefing 

17.00 Briefing inför kvällsflygning 
 

Söndag 28 april 
04.30 Briefing inför morgonflygning 

17.00 Briefing inför kvällsflygning 
 

Måndag 29 april 
04.30 Briefing inför morgonflygning 

17.00 Briefing inför kvällsflygning 
 

Tisdag 30 april 
04.30 Briefing inför morgonflygning 

17.00 Briefing inför kvällsflygning 
 

Onsdag 1 maj 
04.30 Reservtillfälle  

09.30 Avslutning 
 

Ballongerna i luften klockan ca. 06.30-08.00 och ca. 19.00-21.00. 

 SM 
i ballongflygning 

27 april -1 maj 2013 

 

www.dalslandsballongklubb.se 

 

Information om flygningar ges via 

www.dalslandsballongklubb.se  

SM-telefonen 0528-405 21 

Akta dig i trafiken när du tittar på ballongerna! 

Se upp för trafiken när du tittar på ballongerna och släpp fram 

övrig trafik och ballongbilar. 

 

Rör inte ”markers”!  

Tävlingsresultatet beräknas utifrån markers placering. 



   Vad? 
Det 37:e svenska mästerskapet i 

varmluftsballongflygning. Tillåter 

vädret flygning, kommer cirka tio 

ballonger synas i ett vårligt Dalsland 

med omnejd. 

När? 
27 april – 1 maj med planerade 

flygningar lördag till tisdag.  

Flygningarna sker morgon och 

kväll om vädret tillåter. Onsdag är 

reservdag samt avslutningsdag 

med prisutdelning. 

Var? 
Kroppefjäll hotell är tävlingscentrum 

för SM med tävlingsområde enligt 

kartan till höger. 

 

Inför varje flygning är det briefing 

(genomgång) där tävlingsledningen 

presenterar väder, tävlingsmoment 

och start- och målplatser. 

 

De tävlande åker till startplatsen och 

startar. Ändras vädret kan 

tävlingsledningen avbryta flygningen 

av säkerhetsskäl, även på 

startplatsen.  

 

Via hemsidan och telefonsvararen 

informeras allmänheten om 

flygningen och aktuellt flygområde.   

 

www.dalslandsballongklubb.se 

SM-telefonen 0528-405 21 
 

Kontaktperson Eva Olsson 070-664 05 23 

Hur fungerar ballonger? 
Varmluftsballonger flyger enligt principen ”varm luft stiger”. Genom att värma 

luften inne i ballonghöljet kan ballongen stiga. Bränslet som används i 

brännaren är gasol, och piloten eldar med jämna mellanrum för att 

ballongen inte skall sjunka. För att sjunka snabbt eller för att tömma 

ballonghöljet vid landningen, öppnas en ventil i toppen av ballongen. 

Ventilen öppnar piloten genom att dra i en lina som går från toppen ner till 

korgen.  
 

Ballonger flyger bara med vinden. Piloten kan utnyttja att vindriktningen ofta 

skiljer sig vid olika höjder. Genom att stiga och sjunka kan piloten leta upp en 

passande vindriktning, och på så sätt styra ballongen mot ett visst mål eller 

landningsplats. 

Hur gör jag om jag vill flyga? 
Flyga ballong är något mycket speciellt och något som rekommenderas 

varmt. Dalslands ballongklubb samarbetar med Ballongflyg i Väst som 

arrangerar flygningar för allmänhet. Du köper ett presentkort via klubben och 

kan sedan boka in din flygning någonstans i Västsverige. Är ni en grupp på 

10 personer, kan ni själva välja var ni samlas och flyger.  
 

Ett medlemskap i Dalslands ballongklubb rekommenderas också varmt. Då 

får du uppleva ballong och klubbgemenskap så ofta du vill. 
  
Kontakta Eva Olsson 070-664 05 23 eller eva@dalslandsballongklubb.se 

 

 

 
 



  

 

Hur tävlar man? 
Ballongtävling går ut på att flyga så nära förutbestämda mål som 

möjligt och kasta eller släppa markers. 

 

Vid varje flygning förekommer det en eller flera deltävlingar. 

Tävlingsledningen bestämmer ett eller flera gemensamma mål, 

markeras med målkors på marken eller så väljer piloten själv mål i 

vägkorsningar. En marker (sandpåse med svans) kastas eller släpps 

från ballongen så nära målet som möjligt. Avståndet mellan 

markerns position och målet mäts av en observatör. Den pilot som 

kastat närmast får 1000 poäng.  

 

Ser du en marker - låt den ligga! 
 

För att variera tävlingsmomenten bestämmer tävlingsledningen en 

gemensam startplats eller så väljer piloten själv startplats. Det finns 

även tidsbegränsningar och begränsningar av vilket område som 

får användas. Resultat från flygningarna presenteras på hemsidan. 

Hur följer du tävlingen? 
För att se ballongerna på nära håll beger du dig till ett startfält 

eller till ett gemensamt mål. Var ballongerna kommer att flyga 

bestäms strax före varje flygning utifrån väderläget. Information 

om flygningen ges via hemsidan och telefonsvararen. 

 

www.dalslandsballongklubb.se 

SM-telefonen 0528-405 21 
 

 

Välkommen till ballong-SM 2013!! 
Så kul och hedrande att i samband med klubbens 10-årsjubileum få anordna 

ett SM i Dalsland. Ballongentusiaster från hela Sverige som tidigare varit i 

Dalsland uppskattar landskapet för den härliga naturen och variationen av 

flygterräng samt alla glada och härliga människor här. Att nu hela 

ballonsverige ges möjlighet att få njuta av vårt vackra landskap samtidigt som 

det ger närboende möjlighet till en ballongspäckad färgsprakande 

höjdarupplevelse är verkligen att kombinera de bästa av världar. 

  

Dalslands ballongklubb startade 2003 med första uppgift att arrangera SM 

2004. Sedan dess har klubben startat upp egen ballongverksamhet, lokala 

piloter har utbildat sig och Dalslands ballongklubb är nu med sina 300 

medlemmar Sveriges största ballongklubb. Det är många fantastiska 

medlemmar som hjälps åt att göra denna mästerskapstävling så bra som 

möjligt för alla. 

  

Det är många bitar som ska pusslas samman för att ett sådant här 

arrangemang ska bli så bra som möjligt. Dalslands ballongklubb har vid sina 

tävlingar satsat på möjlighet till gemensamt boende och god mat. I år är 

tävlingscentrum vid Kroppefjäll hotell i Dals Rostock och deras flexibilitet och 

goda bemötandet borde ge en ypperlig grund för ett bra arrangemang. En 

annan sak som gör att de som flyger ballong i Dalsland trivs så bra här är alla 

glada och intresserade markägare. Utan bra relationer med dem kan vi inte 

fortsätta med ballongsporten och det känns extra varmt i hjärtat att få uppleva 

detta fantastiska samarbete med markägarna här. 
  
Vilket du är tävlande, samarbetspartner, funktionär eller ”bara” allmänt 

intresserad så är du välkommen och passa på och njut av Dalsland och 

luftballongerna. 
 

Eva Olsson   

Dalslands ballongklubb 

  

 
Fotbollsgolf, femkamp, 
stugby och camping 

 

 

 
 

 

 



Presentation av piloter och ballonger 
Nio piloter är anmälda att tävla i SM i ballongflygning 2013.  

Alla piloter har med sig ett lag, som hjälper piloten med ballongen, 

flygplaneringen och kör följebil. Årets lag varierar från tre till tio personer. 

 

Under tävlingen följer även en observatör med laget, som observerar 

flygningen och mäter resultat. Utöver de tävlande deltar även fiestaballonger 

vid arrangemanget. 
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1 
Pilot Peter Olsson 

Göteborg 

  

    
    

 

 

3 
Pilot Lars Ekstedt 

Stockholm 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
Pilot Linus Ros  

Malmö 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
Pilot Daniel Sjökvist 

Örebro 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Pilot Jan Balkedal 

Stockholm 

  

 

 

  
  

    
 

5 
Pilot John Grubbström 

Stockholm 

    
 

8 
Pilot Nisse Kjellén 

Skövde 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Pilot Simon Josefsson  

Gränna 

     
 

7 
Pilot Kristian Svensson 

Vellinge 

 

Observatörer 

Josefin Partell (Peters lag) 

Malin Lundgren (Jans lag) 

Sara Edberg (Lars lag) 

My Kvarnsmyr (Simons lag) 

Anders Berglund (Johns lag) 

Conny Roos (Linus lag) 

Jonas Persson (Kristians lag) 

Filip Pettersson (Nisses lag) 

Björn Lindenberg (Daniels lag) 

 


