Välkommen till
DALSLANDNINGEN
28 april – 1 maj 2012
Dalslands ballongklubb bjuder in till ballongmöte och
tre deltävlingar i Svenska Cupen
Gemensam utgångspunkt för våra ballongaktiviteter denna helg är Kroppefjäll hotell
(E 345868, N 6510570) i Dals Rostock ca 9 km väster om Mellerud.
Aktuella kartor är T errängkartan, 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 2 mil söderut. De har begränsad gasolmängd
så det är bra om ni kommer fulltankade. T a med motorgasadapter!
Tävlingsledare är Kenneth Olsson och säkerhetschef Peter Olsson.
Kvällsflygningar planeras för deltävlingar i Svenska Cupen . För att ge möjlighet till
mer tävlingsträning kommer flera deltävlingar per flygning att anordnas. Bara en av dem är
Svenska Cupen-deltävling och det är upp till varje pilot att avgöra om man vill flyga fler
deltävlingar. Morgonflygningar som reservtillfälle och egen aktivitet.
Pilot som använder GPS ombedes att ta med sladd för urladdning av GPS-track, 3Ddeltävling kan bli aktuell vid träningsdeltävlingarna (gäller EJ för Svenska Cupen).
Observatörer kan passa på att få lite extra träning vid Dalslandningen, hör av dig till
susanne@dalslandsballongklubb.se Även observatörskurs kan anordnas.
Anmälning senast 15 april till Eva Olsson på eva@dalslandsballongklubb.se eller 0706640 523.
Anmälningsavgift är 200 kronor per ballong som sätts in på Dalslands ballongklubbs
bankgiro 5698-9767 samtidigt som anmälan.

Preliminärt program:
Lördag 28 april
Kl. 11.00 och framåt – incheckning vid Kroppefjäll hotell.
Kl. 13.00 – Lunch
Kl. 14.00 – Inspirerande föreläsning av Anders Ljungkvist, meteorolog från Flygvapnet. Har
undervisat om vädermysterierna i över 20 år. Har haft privatflygcertifikat och är en hängiven
seglare. I boken Sjöväder ger han sina expertkunskaper när det gäller att använda
väderinformationen till kloka beslut ombord.
Föreläsningen har möjliggjorts genom klubbens samarbete med SISU och Susanne
Eriksson från SISU Idrottsutbildarna Väst inleder med en kort SISU-presentation.
Kl. 17.00 – Briefing inför kvällsflygning och helgens 1:a deltävling i Svenska Cupen.

Söndag 29 april
Kl. 14.00 – Föreläsning Vi jobbar på att få till oss Oscar Lindström för att höra mera om
hans världsrekord.
Kl. 17.00 – Briefing inför kvällsflygning och helgens 2:a deltävling i Svenska Cupen.
Måndag 30 april, valborgsmässoafton
Kl. 17.00 – Briefing inför kvällsflygning och helgens 3:e deltävling i Svenska Cupen.
Gemensamt samkväm med prisutdelning efter kvällsflygningen. STORT
valborgsmässofirande vid hotellet med manskör, valborgsmässoeld och fyrverkeri.
Tisdag 1 maj
Frukost och hemfärd.

Boende
Boende finns på Kroppefjälls hotell ( www.kroppefjall.com ) och vandrarhemsdelen är
reserverad för oss, pris 295 kr per natt. Eftersom just valborgsmässofirandet är en stor
tradition här och brukar locka mycket folk är det bra att boka in sig så snart som möjligt. Vår
förbokning gäller t.o.m. 15 april. Om du föredrar att bo i hotelldelen bör du definitivt skynda
dig med bokningen.
Mat
Vi får ett rabatterat matpris och det är förberett för mat från och med lördag lunch till och
med tisdag morgon - frukost, middag, eftermiddagsfika före flygning och kvällsmat efter
flygningen. För dig som även satsar på morgonflygningar kan hotellet ordna att du får något
enklare att äta innan flygning. Kroppefjäll har fullständiga rättigheter och puben är öppen
för allmänheten på lördagskvällen i samband med valborgsmässofirandet. Du bokar maten
samtidigt med boendet.
SPA
Här finns möjlighet till förbokningar på flera olika sorters massage och spa-behandlingar.
Finns också tillgång till motionsrum, bastu och jacuzzi (ingår vid hotellbokning).
http://www.kroppefjall.com/behandlingar/
Vedeldad badtunna och bastu finns ute vid den intilliggande vackra sjön och kan bokas på
plats.
Bokningar
Priser för boende och spa-behandlingar finns på hemsidan www.kroppefjall.com Alla
bokningar av boende, mat och ev. spa-aktiviteter görs till Kroppefjälls hotell på tel. 0530413 00. Ange ”ballong” vid bokningarna.

Välkommen till Dalsland!

