Stævnecenter:

DM 2020
INVITATION
Et opblæst og tæt samarbejde mellem Circus Balloon Club
og Sportsudvalget, Dansk Ballonunion.

Vilcon Hotel &
Konferencegaard
Lorupvej 44
4200 Slagelse
UTM 5470/3890
Vilc

Stævneleder:
Jan Andersen
Som medbringer sit
stærkeste hold

Uge 31
Start:
Tirsdag den 28. juli
Slut:
Lørdag den 01. august

Du er nødt til at komme
og være med – vi vil

Tidsplan:

ikke undvære dig!

Tirsdag den 28. juli 12:30-13:30 Check In
Tirsdag den 28. juli 14:00
General Briefing
Tirsdag den 28. juli
Aftenbriefing og flyvning
Onsdag den 29. juli til fredag den 31. juli:
Morgenbriefing og derefter flyvning selvfølgelig!
Aftenbriefing og derefter flyvning selvfølgelig!
Lørdag den 01. august morgenflyvning (RESERVE) og
afslutningsceremoni
Ændringer til ovenstående vil blive annonceret løbende under
stævnet og så vidt muligt offentliggjort på stævnehjemmeside.

www.dmballon.dk
Regler:
Reglerne vil blive offentliggjort på stævnets hjemmeside senest den
01.05.2020. Hver pilot er selv ansvarlig for at udskrive reglerne, da
reglerne ikke vil blive omdelt til generalbriefing.

Kontakt:
Michael Hesselvig
michael@hesselvig.net
+45 2420 8472
Tue Falkenstrøm
tfs@vse.dk
+45 2525 3050

Observatører og loggere;
DM 2020 bliver afholdt uden observatører. Scoringen vil blive
afgjort af hhv. loggere og markerdrop. Under stævnet vil FAI
loggere blive anvendt. Kendskab til brug af disse, er en rigtig god
idé og vejledningen kan findes her:
http://www.debruijn.de/FAIlogger/lgrindex.php

Det er for øvrigt 40.
gang der bliver holdt
Danske Mesterskaber i
ballonflyvning
Vilc

Propan:

Og der er stadig piloter

Der er indgået aftale med Viking-energi, om opstilling af tank på
stævnecentret. Gassen afregnes af de deltagende piloter selv.
Gasregler og åbningstider, afregningsmuligheder samt pris vil blive
annonceret ved senere lejlighed.

der deltager som også

Det officielle

Indkvartering:
Vilcon H&K har virkelig lagt sig i selen, og strakt sig langt, for at
gøre dette års indkvartering til noget helt specielt. Der vil således
være mulighed indkvartering i både enkelt og dobbeltværelser.
Uanset om du vælger enkelt eller dobbelt er dette inklusive dobbelt
morgenmad, dvs. fælles morgenmad både før og efter
briefing/flyvning. Alle værelser er med eget toilet og bad i enten
hytter eller værelser. Derudover har de tilbudt at stå til rådighed i
stort set døgndrift for at klare yderligere bespisning, og kan derfor
tilbyde madordning som nedenfor beskrevet.
Enkeltværelse
Dobbeltværelse

deltog i det første DM

DKK 550,- pr. nat
DKK 750,- pr. nat

Derudover en madordning bestående af 2 måltider. 1 hovedmåltid
om eftermiddagen inden briefing og et lettere måltid efter
aftenflyvning inden sengetid. Dette er gældende uanset om der er
flyvning eller ej.
Madordning pr. person pr. dag
(2 måltider udover morgenmad)

DKK 250,-

Du kan altså lave indkvartering inkl. fuld forplejning for
DKK 625,- pr. person pr. døgn (i delt dobbeltværelse,
ekskl. drikkevarer)

Drikkevarer i forbindelse med måltider skal købes i restauranten.
Vi vil gerne opfordre alle deltagere til at benytte ovenstående tilbud,
da Vilcon virkelig har bakket op omkring årets DM-afvikling.
Eksperter har regnet ud at det er svært at gøre det billigere i
området, uanset hvilken løsning man vælger (næsten 😊)
Alle henvendelser vedr. ovenstående skal foretages til enten
Michael eller Tue.
Se evt. mere om på https://www.vilcon.dk/

holdmesterskab i
Petangue afvikles
under dette års DM

Der går også rygter om
at der serveres koldt øl
og chips i Orangeriet
på Vilcon

Kort:
Digitale kort samt gældende liste over følsomme områder vil blive
offentliggjort på stævnets hjemmeside, senest 01.05.2020. Hver
tilmeldt pilot som ønsker printede kort, kan bestille disse indtil den
01.05.2020, på mail til michael@hesselvig.net, for et gebyr på
DKK 225,- pr. kort.
Bestilling kan også foretages i forbindelse med tilmelding. Bestiller
du kort via tilmeldingsblanket, opkræves dette beløb sammen med
tilmeldingsgebyret.

Der er en del hjælpere
under sådan et DM –
Husk og smil til dem,
de er der for din skyld
Vilc

Sjove ballonindslag

Tilmelding:

sætter arrangøren stor
pris på ….. Tør du ?

Tilmelding foregår via en tilmeldingsblanket der kan hentes på
stævnet hjemmeside og derefter sendes til michael@hesselvig.net
Tilmeldingsblanket tilsendes ligeledes med invitationen.
Betaling af tilmeldingsgebyr, opkræves herefter af klubbens
kasserer Pernille Seeberg Friis. Der tilrådes kraftigt at overholde de
fastsatte betalingsfrister.

flyvevejr er alles ansvar

Tilmeldingsgebyret er fastlagt til DKK 2000,- pr. deltagende pilot.

arrangørens

Tilmeldingsfrist er 15.02.2020 kl. 14:30, altså den
15. februar 2020 kl. 14:30. Dette af hensyn til den øvrige interne
planlægning på Vilcon H&K.
Nogen vil mene at denne frist ligger meget tidligt i forhold til andre
år, og det er både godt set og rigtigt antaget. På den anden side er
det jo bare en dato hvor du skal have besluttet dig.
Alle piloter skal ved Check In aflevere en underskrevet tro/loveerklæring, og hermed forsikre arrangør og stævneledelse om, at alle
nødvendige dokumenter for deltagelse i Danmarksmesterskabet i
ballonflyvning, er opfyldt.

Sponsorer:
Ved udsendelsen af denne invitation er ingen sponsorkontrakter
lukket, men der arbejdes på højtryk (også vejrmæssigt).
Arrangørerne forbeholder sig retten til at disponere over kurvesider
til reklamebannere hvis dette skulle blive nødvendigt.
Vi arbejder selvfølgelig med sponsorater, med henblik på at kunne
nedsætte de i denne invitation, nævnte priser, samt at styrke det
sociale samvær i forbindelse med afviklingen af DM 2020.
Vi glæder os til at se jer og byde velkommen til DM 2020.
Med venlige ballon hilsner
CBC-arrangørgruppen.

Husk at det gode
og ikke kun

Det er snart, og gode
ting skal planlægges i
god tid så sæt i gang

