
 

 

Välkommen till 
DALSLANDNINGEN 

5 – 8 maj 2016 
 
 

Dalslands ballongklubb bjuder in till 
ballongmöte och  

tre deltävlingar i Svenska Cupen 
 
 
Gemensam utgångspunkt för våra ballongaktiviteter denna helg är Ragnerudssjöns 
Camping och stugby. (E 331878 - N 6504774) 4,5 km öster om Högsäter. 
 
 

Tävlingsledare är Filip Pettersson och säkerhetschef Kenneth Olsson. 
 

Kvällsflygningar planeras för deltävlingar i Svenska Cupen. Söndag morgon är 
reservflygtillfälle, i övrigt sker morgonflygningar som egen aktivitet.  
För att ge 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 (SWEREF 99) 
 

Aktuella PZ finns med på listan på www.ballong.org 
 

Tankning kan göras på Bilisten i Brålanda ca 23 km österut. De har begränsad 
gasolmängd så det är bra om ni kommer fulltankade. Ta med motorgasadapter! 
 

Observatörer kan passa på att få lite extra träning vid Dalslandningen, hör av dig till 
susanne@dalslandsballongklubb.se Även observatörskurs kan anordnas – anmäl i så fall 
intresse till Susanne senast 15 april. 
 

 
Anmälning senast 15 april till Susanne Jacobsson susanne@dalslandsballongklubb.se 
 

Anmälningsavgift är 200 kronor per ballong som sätts in på Dalslands ballongklubbs 
bankgiro 5698-9767 samtidigt som anmälan görs. 
 
 

 
Boende bokas direkt med Ragnerudssjöns Camping och stugby – stugorna är 
preliminärbokade för oss fram till och med 21 februari. Via www.ragnerudssjönscamping.se 
eller 0528-40064 kan du boka. OBS!!! Campingen brukar vara fullbokad vid denna helgen 
så vill du bo nära och bra så får du vara snabb och boka, finns olika storlekar på stugorna 
med 4-7 bäddar. Mat bokas också direkt med campingen. 
 

Gemensamma föreläsningar planeras fredag och lördag före kvällsflygningarna som 
förkovran och påfyllning av nyttiga ballongrelaterade ämnen. 
 
 
 

 
 



 

 

 
Preliminärt program: 

Torsdag 5 maj, Kristi Himmelfärsdag 
Kl. 14.00 och framåt – incheckning vid Grillstugan på Ragnerudssjöns Camping. 
Kl. 17.00 Briefing inför kvällsflygning och helgens 1:a deltävling i Svenska Cupen. 
 

Fredag 6 maj 
Kl. 14.30 Planerad föreläsning 
Kl. 17.00 – Briefing inför kvällsflygning och helgens 2:a deltävling i Svenska Cupen. 
 

Lördag 7 maj 
Kl. 14.30 Planerad föreläsning 
Kl. 17.00 – Briefing inför kvällsflygning och helgens 3:e deltävling i Svenska Cupen. 
Gemensamt samkväm planeras med prisutdelning efter kvällsflygningen. 
 

Söndag 8 maj 
Helgens reservflygtillfälle i Svenska Cupen. Frukost och hemfärd. 
 

Aktiviteter 
Ragnerudssjöns Camping och stugby ligger nära naturen med flera vandringsstigar i 
närheten, granne med Kroppefjäll. Dessutom finns olika båtliknande farkoster att hyra för 
att hålla sig flytande i sjön samt minigolf och beachvolleyplan mm. Vi jobbar även på att 
försöka ordna några berikande eftermiddagsföreläsning samt lockande utflykter i 
närområdet. Mer information kommer senare. 
 
Boende  
14 uthyrningsstugor finns vid Ragnerudssjöns Camping och stugby. Boka direkt via 
www.ragnerudssjönscamping.se eller tel. 0528-40064. 
OBS!!! Samtliga stugor är förbokade för Dalslandningen fram till 21 februari. 
Eftertraktad camping så boka snabbt om du vill vara säker på att få bo vid det 
gemensamma tävlingscentrumet. Grillstugan där är reserverad som vårt gemensamma 
”tillhåll”. 
Stugpriser 5-8/5 2016 
4-bädds utan wc   1980 kr               
4-bädds med wc                          2625 kr  
4-bädds själhushållningsstuga    3090 kr              
7- bädds självhushållningsstuga  4140 kr           
         
Mat 
Boka även mat på Ragnerudssjöns camping. Det är förberett på campingen för mat från 
och med fika före torsdagens kvällsflygning till och med söndag morgon - frukost, middag 
och kvällsmat efter flygningen. Om det blir morgonflygningar kan vi ordna med något 
enklare att äta innan flygning. Ragnerudssjöns camping har fullständiga rättigheter. 
  

 
 
Välkommen till Dalsland! 

 
 
 


