
General Briefing Notes 
 

 

 
I.5 PERSONNEL  

Jan Andersen 
 Stævneleder (ED) 
 
 Kirsten Thorbjørn Hermansson  
 Vicestævneleder (DD) 
 Målkrydschef (CCT) 
 Målkrydsleder (TTL) 
 Sikkerhedschef (SO) 
 
 Henrik Hermansson 
 Chefscorer (CS) 
 
 Kim Paamand (KP) (deltid) 
 Pilot hareballon 
 Målkrydsleder (TTL) 
 
 Erling Larsen 
 Målkrydsleder (TTL) 
 
 
I.5 PERSONNEL  

Jury: 
 Erik Kromann (formand) (President) 
 Philip Mundt 
 Thomas Sjøgren 
 
 
I.7 DATES  

Sidste flyvning er morgenflyvning lørdag den 14.08.2021. 
 
 
I.9 LANGUAGE  

Al kommunikation vil primært foregå på dansk – men i et vist omfang 
med henvisning til engelsk tekst i Rules, Task Data Sheets, Flight Report 
Forms m.v. 
 

I.10 Droner 
Arrangør og Sportsudvalg har besluttet, at droneflyvning (til 
fotografering) er ok – under forudsætning af, at de holder sig bag 
ballonerne (dvs ikke generer i udflyvningen/flyveretningen) og holder en 
fornuftig sikkerhedsafstand på 25 – 50 meter fra ballonerne. 
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II.1 CONTEST AREA (7.1) 
 Kort over flyveområdet vil blive ophængt i briefinglokalet. 
  
 
 
II.3 PZ LIST (7.3) 
 PZ liste fremgår af Electronic Notice Board (ENB) på Watchmefly (se 

II.13) 
 
 Vær opmærksom på, at det digitale kort over flyveområdet, som har 

været tilgængeligt på dmballon.dk og WMF IKKE har alle PZ’s markeret. 
 
 
II.4 COMMON LAUNCH AREA(S) (9.1.1) 
 Common Launch Area(s) fremgår af Electronic Notice Board. 

 
 Evt. afgrænsning af et konkret startområde vil blive annonceret ved 

Task Briefing. 
 
 
II.5 COMMON LAUNCH POINT(S) (9.1.2) 
 Common Launch Point(s) (CLP) er slået op på Electronic Notice Board 

(ENB) 
 
 CLP’s vil ikke fysisk være afmærket. Stævneleder / flagstang vil være i 

nærheden af – men ikke præcis placeret på koordinaten for CLP. 
 
 
II.9 AIR LAW (10.14) 

(B1988/21 NOTAMN 
Q) EKDK/QWALW/IV/M/AW/000/050/5522N01015E015 
A) EKOD 
B) 2108101600 C) 2108140700 
E) INTENSIVE FLYING WITH HOT AIR BALLOONS WILL TAKE PLACE 
OVER 
CENTRAL, WESTERN AND SOUTHERN PARTS OF FYN, DUE TO THE 
DANISH CHAMPIONSHIP IN FLYING WITH HOT AIR BALLOON. 
INFORMATION ABOUT CURRENT FLYING ACTIVITY CAN BE OBTAINED 
VIA  
ODENSE AFIS FREQ 119.525 (WITHIN THE OPENING HOURS OF EKOD 
AFIS),  
OR VIA COPENHAGEN INFORMATION FREQ 129.475. 
F) SFC G) 5000FT AMSL) 
 
 

II.10 RECALL PROCEDURE 
 Tilbagekaldelse (ved brug af Individual Launch Point (ILP)) vil foretages 

via SMS-tjeneste. 
 
 Serviceoplysning: SMS-tjeneste vil blive anvendt til aflysning/udskydelse 

af briefings. 
 
 Serviceoplysning: Alle piloter, crewchiefs og officials er tilmeldt. 
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Mulighed for individuel tilmelding. 
 
 
  
II.11 GOAL CENTER 
 Anvendes alene ved fysiske markerdrops. Centerpoint vil være markeret 

af målerteamet. 
 
 
II.12 GOALS SELECTED BY A COMPETITOR (12.2) 
 
 Mål valgt af deltager deklareres som 4/4-koordinat eller Goal Number 

ifølge Goal List.  
 
 Afstand opgøres til den angivne koordinat – og IKKE til det fysiske 

vejkryds. 
 
 Mål ifølge Goal List angives og afstand opgøres efter 6-7 format (dvs 

meter nøjagtighed). 
  
 
II.13 OFFICIAL NOTICE BOARD (5.10) 
 Official Notice Board (ONB) vil være Electronic Notice Board (ENB) på 

Watchmefly – 
https://watchmefly.net/events/event.php?e=dreamballoon2021 

 
 
  
II.17 DETAILS FOR THE USE OF GPS LOGGERS 
 Henrik Hermansson gennemgår proceduren ved afsluttet flyvning. 
 
 Vær opmærksom på, at ”track points” kun vil blive brugt til scoring, 

såfremt det klart fremgår af Task Data Sheet (TDS). 
 
 Track udleveres alene til den enkelte pilot – og først efter stævnets 

afslutning, med mindre der er tale om complaint eller en indkommet 
klage fra en ekstern forudrettet. 
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2.1 COMPETITOR 
 Såfremt én eller flere piloter på forhånd ønsker at ’framelde’ sig en 

enkelt eller flere flyvninger, skal dette ske på GB. 
 
 Pågældende vil i så fald anføres som ”not competing” i 

scoreprogrammet på den pågældende flyvning. 
 
 I tilfælde af at en eller flere af deltagerne i en flyvning anvendes som 

”hare”, vil pågældende anføres som ”not competing” i scoreprogrammet 
på den pågældende flyvning. 

 
 
5.1 ASSISTANCE 
 Stævneledelsen modtager gerne spørgsmål fra piloterne. Kontakt 

venligst Jan Andersen. Vær dog opmærksom på stævneledelsens 
”hviletid” (II 18). 

 
 
5.2 COMPLAINT 
 Stævneledelsen modtager gerne complaints. Kontakt venligst Jan 

Andersen. Vær dog opmærksom på stævneledelsens ”hviletid” (II 18). 
 
 
 
6.11 FLIGHT REPORT FORM (FRF) 
 

Flight Report Form (FRF) er blevet digitaliseret. 
 
Efter hver flyvning indrapporteres FRF på https://watchmefly.net/frf/  
Du skal blot være logget ind som bruger. 
 
Siden findes også som link fra 
https://watchmefly.net/events/event.php?e=dreamballoon2021 
 
 

7.3 PROHIBITED ZONES (PZs) 
 

PZ-liste fremgår af Electronic Notice Board. 
 
Vær opmærksom på højde (mørkerøde 1.000 fod) og radius. 
 
Blå PZ på 5.000 fod gælder HELE konkurrenceområdet. 
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8.7 TASK BRIEFING 
 Task Briefings vil som udgangspunkt gennemføres 
 Tirsdag 10.08 kl. 17:00 
 Onsdag 11.08 kl. 05:00 
 Onsdag 11.08 kl. 17:00 
 Torsdag 12.08 kl. 05:00 
 Torsdag 12.08 kl. 17:00 
 Fredag 13.08 kl. 05:00 
 Fredag 13.08 kl. 17:00 
 Lørdag 14.08 kl. 05:00 
  

Ændringer til disse tider vil blive annonceret i forbindelse med task 
briefings eller sms-information. 

 
 Dørene til briefingrummet vil som udgangspunkt blive åbnet 10 minutter 

før briefing. Det vil blive tilstræbt, at  
a. Meteorologisk information 
b. Lufttrafik- og sikkerhedsinformation (hvis nogen) 
c. Task Data 
d. Markere 
ligger klart på dette tidspunkt. 
 
Aflysning af task briefing vil ske via SMS-tjeneste og Electronic Notice 
Board senest 45 min. før den planlagte task briefing. 

 
 
8.8 TASK DATA 
 Printet version vil blive udleveret. 
 

TDS vil tillige blive tilgængelige i WatchMeFly efter briefing.  
 
 
9.1 COMMON LAUNCH AREA(S) 
 

9.1.2 Common Launch Point vil ikke nødvendigvis være fysisk markeret. 
 
 
 
12.1 GOAL 

12.1.3 - Forudfastsatte mål (goals) angives med 3 cifre (0XX). 
 
PDF-fil angiver de officielle koordinater. 
 
Kml-, wpt-, gpx- og elxs-filer er digitale hjælpefiler – uden ansvar for 
stævneledelsen 
 
 

12.3 DECLARATIONS BY COMPETITORS 
12.3.1 - Forudfastsatte mål (goals) angives med 3 cifre (0XX). 
 
12.3.4 – Deklaration af deltagervalgte mål skal foretages på FAI/CIA 
Flytec logger. 
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12.5 TARGET 

Vi vil forsøge i videst mulige omfang at udlægge Targets, når der flyves 
på Goal fastsat af stævneledelsen. 
 
Information herom vil gives som ”xxx meter ’retning’ fra goal.  
 

 
12.20 MARKER MEASURING AREA 
 Ved fysisk markerkast uden for MMA, vil der ikke opnås et resultat. 
 
 Ved eMark inden for MMA, vil måleresultatet ansættes lig MMA-radius. 
 
 Deltagerne opfordres til at foretage såvel fysisk markerdrop som eMark, 

såfremt man er det mindste i tvivl om, hvorvidt den fysiske marker kan 
ramme inden for MMA.  

 
 Såfremt fysisk markerdrop ikke er inden for MMA, vil eMark gælde. 
 
 Såfremt fysisk markerdrop er inden for MMA, vil denne være gældende 

uanset om der også er foretaget eMark. 
 
 Det er OK både at droppe en fysisk marker og foretage et eMark. 

 
  
 
 
 


