
 

 

 

Välkommen till 
DALSLANDNINGEN 
28 april – 1 maj 2018 

 
 

Dalslands ballongklubb bjuder in till 
ballongmöte och  

tre deltävlingar i Svenska Cupen 

 
 
Gemensam utgångspunkt för våra ballongaktiviteter denna helg är Brålanda hotell 
och vandrarhem. http://www.bralandavandrarhem.se (N 345705 – Ö 6494014). 
 
Tävlingsledare är Filip Pettersson och säkerhetschef Kenneth Olsson. 
 
Kvällsflygningar planeras 28 – 30 april för deltävlingar i Svenska Cupen. Tisdag 
morgon 1 maj är reservflygtillfälle, i övrigt sker morgonflygningar som egen aktivitet.  
För att ges möjlighet till mer tävlingsträning kan flera deltävlingar per flygning komma att 
anordnas. Bara en av dem är i så fall Svenska Cupen-deltävling och det är upp till varje 
pilot att avgöra om man vill flyga fler deltävlingar. Pilot som använder GPS ombeds att ta 
med sladd för urladdning av GPS-track, 
 
Aktuella kartor är Terrängkartan, kartblad nr 574 och 575 (SWEREF99) 
 
Aktuella PZ finns med på listan på www.ballong.org 
 
Tankning kan göras på Frendo i Brålanda, pris 9.89 kr/liter (februari) . Ta med 
motorgasadapter! 
 
Observatörskurs kan anordnas – anmäl intresse till Susanne senast 13 april. Du som 
redan är observatör kan också passa på att få extra träning vid Dalslandningen. Hör av dig 
till susanne@dalslandsballongklubb.se  
 
Gemensamma föreläsningar planeras söndag och måndag före kvällsflygningarna som 
förkovran och påfyllning av nyttiga ballongrelaterade ämnen. Program meddelas senare. 
 
Anmälan senast 13 april till Eva Olsson eva@dalslandsballongklubb.se eller 0706-
640523. Ange hur många ni kommer, vilken ballong som eventuellt kommer med och om ni 
vill äta med oss andra på vandrarhemmet.  
 

OBS! Boende bokas direkt med Brålanda hotell och vandrarhem och är förbokat för oss 
fram till 11 mars, se mer info nästa sida. 
 
Anmälningsavgiften är 0 kr. 
 
För preliminärt program, boende och mat - se nästa sida. 
 
 

 



 

 

 

 
 
Preliminärt program: 

Lördag 28 april  
Kl. 14.00 och framåt – incheckning på Brålanda hotell och vandrarhem. 
Kl. 16.30 Briefing inför kvällsflygning och helgens 1:a deltävling i Svenska Cupen. 
 

Söndag 29 april 
Kl. 14.00 Planerad föreläsning 
Kl. 16.30 – Briefing inför kvällsflygning och helgens 2:a deltävling i Svenska Cupen. 
 

Måndag 30 april, valborgsmäss afton  
Kl. 14.00 Planerad föreläsning 
Kl. 16.30 – Briefing inför kvällsflygning och helgens 3:e deltävling i Svenska Cupen. 
Gemensamt samkväm planeras med prisutdelning efter kvällsflygningen. 
 

Tisdag 1 maj 
Helgens reservflygtillfälle i Svenska Cupen. Frukost och hemfärd. 
 

 
Boende  
OBS!!! Rum är förbokade för Dalslandningen fram till 11 mars.  
Boende är förbokat på Brålanda hotell och vandrarhem. http://www.bralandavandrarhem.se 
Priset för tre övernattningar, inklusive frukost och sänglinne, är 1064 kr. Ange “ballongflyg” 
då du bokar så du får tillgång till vårt reducerade pris.  
 
Boka boende direkt med Brålanda hotell och vandrarhem på tel. 0521-30202. 
        
Mat 
Det kommer att vara förberett med mat från och med fika före lördagens kvällsflygning till 
och med tisdag morgon. Frukost ingår i boendepriset. Middag, fika före kvällsflygning samt 
kvällsmat efter flygning kommer att ordnas på vandrarhemmet, priser för det meddelas 
senare. Om det blir morgonflygningar kan vi ordna med något enklare att äta innan 
flygning. Arrangörerna av ballongmötet kommer inte att tillhandahålla alkoholhaltiga 
drycker. 
 
Mat bokas senast 13 april till eva@dalslandsballongklubb.se Ange även eventuella 
matallergier. 
  

 
 
 
Välkommen till Dalsland! 

 
 
 
 


