Danmarksmesterskab 2019
Invitation

Tvind Internationale Skolecenter i samarbejde med
Sportsudvalget under Dansk Ballonunion
Inviterer til

Danmarksmesterskab i Varmluftballon
06.-10. august 2019
Stævnets base
Tvind Internationale
Skolecenter
Skorkærvej 8
6990 Ulfborg
Koordinater: E:5528 N:3466

Kontakt:
Bjarne Klewitz
0045 20 93 67 92
bjarne_klewitz@hotmail.com

Palle Olsen
0045 40 43 55 85
palle@tvind.dk

Stævneledelse
Stævneleder: Jan Andersen
Henrik Hermansson
Alexandra Mundt
Kirsten Hermansson

Tidsplan
Tirsdag 06.08.19, 10.00 – 14.00
Check-in
Tirsdag 06.08.19, 14.00
General Briefing, umiddelbart efter loggerkursus
Tirsdag 06.08.19
Aften flyvning
Onsdag 07.08.19 til fredag 09.08.19
Daglige morgen og aften flyvninger
Lørdag 10.08.19
Morgen flyvning (reserve)
Lørdag 10.08.19
Afslutningsceremoni og prisoverrækkelse
Ændringer vil blive offentliggjort på stævnets hjemmeside. www.dmballon.dk

Danmarksmesterskab 2019
Invitation
Regler

Kort

Reglerne vil blive offentliggjort på stævnets
hjemmeside, senest den 20.03.19
www.dmballon.dk
Hver pilot er selv ansvarlig for at udskrive
reglerne, idet reglerne ikke bliver uddelt til
generalforsamling.

Digitale kort samt gældende liste over
følsomme områder vil blive offentliggjort på
stævnets hjemmeside (dmballon.dk), i løbet
af foråret. Hver tilmeldt pilot som ønsker
printede kort, kan bestille disse indtil den
14.07.19 for et gebyr af 200DKK per kort.
Bestilling fremgår på tilmeldingsblanketten.
Eller direkte til bjarne_klewitz@hotmail.com

Observatører og loggere
DM 2019 bliver afholdt uden observatører,
scoringen vil blive afgjort af hhv. loggere og
markerdrop. Under stævnet vil FAI loggere
blive anvendt. Har du ikke kendskab til disse,
findes der en god vejledning på:
http://www.debruijn.de/FAIlogger/lgrindex.php

Propan
Der er endnu ikke indgået aftale om Propan.
(placering af tank vil være på Tvind, eventuelt
sponsorering af propan er endnu ikke
indgået, der vil blive offentliggjort flere
informationer på stævnets hjemmeside)

Indkvartering
Der vil være mulighed for at leje værelser på
Tvind, der er fælles bad og toilet på gangen.
På Tvind er der mulighed for forskellige slags
sport, friluftsliv og der vil blive afholdt andre
sociale arrangementer, hvis flyvninger bliver
aflyst.
Madordning indebærer morgenmad før og
efter morgenbriefing, frokost, forfriskninger
ved aftenbriefing og aftensmad efter
aftenflyvning.
Enkelt værelse:
175 DKK per nat
Dobbeltværelse, plads til to personer:
225 DKK per nat
Madordning:
150 DKK per person per dag

Tilmelding
Tilmelding foregår via en tilmeldingsblanket
som kan hentes på stævnets hjemmeside, og
derefter sendes til henviste e-mailadresse.
Tilmeldingsfrist er den 15.06.19.
Alle piloter skal underskrive en tro og loveerklæring ved check-in den 06.08.19, og
hermed forsikre arrangøren og
stævneledelse, at alle de nødvendige
dokumenter for deltagelsen i
Danmarksmesterskabet er opfyldt.
Tilmeldingsgebyret er fastlagt til
1.500,00DKK. Hvis arrangøren opnår
sponsorater, som vil dække dele af
omkostningerne, vil tilmeldingsgebyret
reduceres og det pågældende beløb
refunderes.
Betaling af tilmeldingsgebyret, reservation af
Kost og Logi under stævnet og reservation af
bespisning ved afslutningsarrangementet
foregår også via hjemmesiden. For at betale
tilmeldingsgebyret og/eller reservere skal
hver pilot udfylde en tilmeldingsblanket, og
sende denne til henviste e-mailadresse.
Der er begrænset antal værelser til udlejning.

Arrangøren forbeholder sig retten til at disponere over alle fire kurvesider til reklamer.

