Haga Ballongsällskap
bjuder in till

Enköpings ballongfestival
28 april -1 maj 2017

Ballongflygningen och gemenskap kommer stå i centrum!
Tre stycken flygningar i Svenska Cupen är planerade.
Svenska Cupen tävlingar är på lördag morgon med reserv söndag morgon, lördag eftermiddag med reserv söndag eftermiddag
och måndag morgon.

Platsen är:
Stockholms Segelflygklubbs anläggning vid Långtora flygfält där vi bor, äter och utgår ifrån.
Position RT90 (6625757.912, 1575411.399)

Anmälningsavgiften är 1400 kronor per person och då ingår:
Boende i tre nätter med vandrarhemsstatus (egna sängkläder, täcke, kudde och handduk behövs).
Mat vid ankomst på fredag.
Förfrukost till flygning, brunch efter flygning, middag, kvällsvickning lördag och söndag.
Förfrukost till flygning, avslutningsbrunch vid prisceremoni måndag.
Kaffe, dricka, frukt och något att lättare att äta på kommer finnas tillgängligt under hela mötet, även lördagsgodis.
Måltidsdrycker ingår vid alla måltider (Ej alkohol). Bar kommer finnas till vettiga priser.

All god mat under helgen ordnas med egen kock och kökspersonal.

Alla ballongflygningsrelaterade kostnader står ni för själva.
Tankmöjligheter finns i närområdet och kartor finns att köpa till självkostnadspris.

Vill ni boka eget boende i närheten finns det självklart fler boenden i närområdet, t.ex. Enköping ligger 15 minuter
bort och det finns B&B ännu närmare. Enköpings turistbyrås hemsida visar flera boenden.
Eget boende reducerar priset till 1200 kr för mötet.

Nu är det dags att anmäla sig.
Anmälan görs genom att ni sätter in pengar till Haga Ballongssällskap senast den 28/2 2017.

Bankgiro 5574-6267 ”Märkning Enköpings Ballongfestival, namn och antal personer”.
Vill du Swisha finns möjlighet till

Swish via 070-6515102, Jonas Mattsson.

Kommer du med ballong och tänker delta i Svenska Cupen mejla till ebf2017@hagaballong.se.
Sen anmälan till festivalen är inga problem, kostar dock lite extra för varje påbörjad vecka efter den 28/2.
25 kronor extra per/person för varje vecka efter den 28/2.

Vi önskar er alla välkomna till en fantastisk helg med flygning, riktigt god mat och gemenskap.
Eventuella allergier och eller andra önskemål mejla eller ring ballongmötesansvarig nedan.

Haga Ballongsällskap
Johan Söderblom
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