
Invitation til 
DreamBalloon Cup 
2021

Tokkerodvej 24 - 5462 Morud
UTM 7565/4635

STÆVNECENTER

Tidsplan
Tirsdag den 10. august
Kl. 12:30-13:30    Check In 
Kl. 14:00      General Briefing 
Kl. 17:00      Aftenbriefing og flyvning 

Onsdag den 11. august til fredag den 13. august
Kl. 05:00    Morgenbriefing og derefter flyvning 
Kl. 17:00    Aftenbriefing og derefter flyvning 

Lørdag den 14. august 
Kl. 05:00 Morgenflyvning og derefter flyvning. 
Kl. 11.30 Afslutningsceremoni 

I HJERTET AF 
DANMARK

Ændringer vil blive annonceret løbende under stævnet og så 
vidt muligt offentliggjort på stævnets hjemmeside: dmballon.dk

Velkommen til Nordfyn



 
Reglerne vil blive offentliggjort på stævnets hjemmeside senest den 01.05.2021. Ønsker man en prin-
tet udgave af reglerne skal man selv udprinte fra hjemmesiden.

Sportsudvalgets hensigt er, at så mange piloter som muligt har 
lyst til at deltage i DM. Piloterne har forskellige formål med at 
deltage. 
Der skal være plads til alle – uanset formål og ambitionsniveau.

• DM2021 bliver afviklet med en kombination af fysiske mar-
kerdrop (og målerteams) samt e-markerdrop med logger. Der 
vil således ikke være observatører. 

• Der er 8 planlagte flyvninger og ingen reserveflyvning, så 
lørdag morgen er en ordinær flyvning.

• Bemærk at der anvendes FAI loggere. Henvisning til vejled-
ning i brug af disse findes på stævnets hjemmeside:
dmballon.dk

• Stævneleder er Jan Andersen, og han har en ambition om at 
kombinere tasks så de både er udfordrende og sjove.

• For første gang vil det Officielle Noticeboard være digitalt på 
Watchmefly. 
Så tilmeld dig gerne snarest muligt på watchmefly.net

• Deltagelse forudsætter en gyldig FAI-sportslicens – den er 
gratis og kan erhverves hos DBu’s kasserer Thomas Sjøgren.

Digitale kort samt gældende liste over følsomme områder vil blive offentliggjort på stævnets hjem-
meside, senest 01.05.2021. Hver tilmeldt pilot som ønsker printede kort, kan bestille disse indtil 
den 01.05.2021, på mail til ballonklubfyn@gmail.com. Gebyr for kort og eventuel forsendelse 
oplyses senere.

PROPAN

Der er indgået aftale med Kosan Gas a/s, om opstilling 
af tank i nærheden af stævnecentret. 
Gassen afregnes af de deltagende piloter selv. 
Gasregler og åbningstider, afregningsmuligheder samt 
pris oplyses senere, dog kan det oplyses, at Kosan Gas 
giver 50 % rabat på listeprisen før afgifter og moms.

DEN SPORTSLIGE AFVIKLING

KORT

REGLER

https://dm2021.ballonunion.dk/?page_id=528
https://watchmefly.net/
mailto:ballonklubfyn%40gmail.com?subject=


Nordfyns Erhverv og Turisme har sammensat 
forskellige overnatningspakker, så der er lidt for 
enhver smag og til helt skarpe priser. 

Alle steder, undtaget på hotellet, er der mulig-
hed for selv at medbringe/tilberede mad. 

Samtidig er der mulighed for at bestille forplej-
ning til meget fordelagtig pris og ikke mindst så 
inviterer Nordfyns Erhverv og Turisme til lunch 
på Ditlevsdal ifm. afslutningsceremonien.

Bogense Hotel 
Bogense Hotel er et gammelt anset hotel fyldt med atmosfære i hyggelige 
omgivelser. Hotellet ligger midt i Danmarks hyggeligste købstad Bogense. 
Se faciliteter m.m. på bogensehotel.dk

Til nedenstående priser skal der pr. person tillægges miljøtillæg på DKK 70 kr. 
pr. dobbeltværelse og 35 DKK. pr. enkeltværelse for den samlede periode.

Herregården Jerstrup       
Beliggende kun 16 km fra Ditlevsdal, idyllisk tilbagetrukket på et stort 
naturområde med voldgrav og sø. 
Nedenstående er for leje af hele Jerstrup med 18 dobbeltværelser, 
spisestue, køkkenfaciliteter med service, stuer, udendørsarealer m.m. 
Betinget af min. bestilling af 10 dobbeltværelser. 
Se faciliteter, indretning m.m. på jerstrup.dk

First Camp Bogense City 
Stor moderne hytte på 25 m2 i 3 forskellige varianter med plads til 4 
voksne pr. hytte. Skønt beliggende i Bogense, inkl. badeland og tæt ad-
gang til byens mange faciliteter. 

Se faciliteter, indretning m.m. på bogensecamping.dk/overnatning 

INDKVARTERING

INDKVARTERING OG FORPLEJNING
Alle overnatningstilbud er gældende fra d. 10. 
august - 14. august dvs. 4 overnatninger. 
Booking vil foregå efter først-til-mølle princippet. 
Sengelinned medbringes eller kan tilkøbes (ikke 
på hotellet).

Tilmelding senest 5. marts 2021.
Tilmeldingskupon sendes til mail: arn@neet.dk 

For evt. spørgsmål omkring overnatning og for-
plejning kontaktes Anja Rodam Nielsen på mail: 
arn@neet.dk eller telefon 61 19 10 20.

• Enkeltværelse m. bad u. morgenmad DKK 525 pr. nat pr. person
• Dobbeltværelse m. bad u. morgenmad DKK 690 pr. nat / pr. person DKK 345
• B&B enkeltværelse (ældre værelser/ bad på gangen) u. morgenmad DKK 355 pr. nat pr. person
• B&B dobbeltværelse (ældre værelser/ bad på gangen) u. morgenmad DKK 420 pr. nat / pr. person DKK 210

• Pris pr. overnatning i dobbeltværelse er DKK 400. Ved 2 personer bliver det DKK 200 pr. nat pr. person.

• Pris pr. hytte er DKK 3.000 (uanset antal personer) - dvs. DKK 188 pr. overnatning pr. person, ved 4 personer.

https://www.bogensehotel.dk/
http://www.jerstrup.dk/
https://www.bogensecamping.dk/overnatning/
mailto:arn%40neet.dk%20?subject=
mailto:arn%40neet.dk?subject=


Tirsdag – lørdag  (gælder uanset flyvning eller ej)
• Kl. 04.30-7.00: Fri kaffe (serveres først fra onsdag morgen)
• Kl. 05.00: En let morgenmadspose pr. deltager. Spises under briefing eller tages med. 

Ønskes kaffe med til flyvningen skal egen termokop medbringes. 
• Kl. 16.00-17.00: En varm dagens ret (f.eks. chili con carne) – eksklusiv drikkevarer (ser-

veres ikke lørdag).

FORPLEJNING
på stævnecenteret Ditlevsdal

Vælg mellem:
Forplejningspakke (morgen og aften) til kun DKK 100,- pr. person pr. dag
Morgenmad til DKK 50,- pr. person pr. dag
Aftensmad til DKK 75,- pr. person pr. dag

Afslutningscermoni - Lørdag 14. august kl. 11.30
Nordfyns Erhverv og Turisme inviterer til lunch på Ditlevsdal i forbindelse 
med afslutningscermonien.
Nyd en lækker Ditlevsdal lunch buffet inkl. 2 drikkekuponer pr. person.
Dette er gældende for piloter inkl. ballonteam. Max. 6 personer. 
Øvrige gæster kan tilkøbe til DKK 350,- efter først- til-mølle-princippet.

Bestillinger senest 5. marts 2021. 
Bestilling skal ske via tilmeldingsblanket til Anja Rodam Nielsen på mail: arn@neet.dk

http://arn@neet.dk


Med venlig hilsen
Ballonklub Fyn
Line Visby Hansen
Ballonklubfyn@gmail.com
+45 53 54 27 03

Tilmelding foretages med vedhæftede tilmeldingsblanket, som også 
findes på stævnets hjemmeside. 
Den udfyldte tilmeldingsblanket sendes til ballonklubfyn@gmail.com 

• Tilmeldingsfrist den 5. marts 2021. 

• Tilmeldingsgebyret er kr.: 1.500,- 

Bemærk: Alle piloter skal ved Check In aflevere en underskrevet tro/love-erklæring, og 
hermed forsikre arrangør og stævneledelse om, at alle nødvendige dokumenter for delta-
gelse i Danmarksmesterskabet i ballonflyvning, er opfyldt. 
Erklæringen findes på stævnets hjemmeside.
Uanset erklæringen skal den enkelte pilot være forberedt på at der foretages stikprøve-
kontrol. 

SPONSORER

TILMELDING

Kosan Gas a/s har reklamebannere, der skal sættes på en af kurvesiderne. Arrangørerne forbeholder 
sig ret til at disponere over de tre andre sider til reklamebannere.

Bjarne Chr. Jensen
bcj@iti.sdu.dk
+45 53 64 21 71

mailto:Ballonklubfyn%40gmail.com?subject=
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https://dm2021.ballonunion.dk/wp-content/uploads/2020/10/Deltagererklaering.pdf
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