
 
 
 

DREAMBALLOON CUP 2022 

INVITATION  

 

Et opblæst og tæt samarbejde mellem Circus Balloon Club 

og Sportsudvalget, Dansk Ballonunion.  

             
 

Tidsplan: 

Tirsdag den 09. aug. 12:30-13:30 Check In DM 
Tirsdag den 09. aug. 14:00              General Briefing 
Tirsdag den 09. aug.                           Aftenbriefing og flyvning 
 
Onsdag den 10.aug. til fredag den 12. aug.: 

Morgenbriefing og derefter flyvning selvfølgelig � 

Aftenbriefing og derefter flyvning selvfølgelig! � 
 
Lørdag den 13. aug. Morgenflyvning 
 
Lørdag den 13. aug. Afslutning 
 
Klokkeslæt for briefing/flyvning morgen/aften følger. 
Klokkeslæt for afslutning følger. 
 
Ændringer til ovenstående vil blive annonceret løbende under 
stævnet og så vidt muligt offentliggjort på stævnehjemmeside. 
 

www.dmballon.dk 
 

 Stævnecenter:  

Vilcon Hotel & 

Konferencegaard 

Lorupvej 44  

4200 Slagelse         

UTM 5470/3890 

Vilc  

Stævneleder: 

Jan Andersen 

Som medbringer sit 

stærkeste hold 

 

Uge 32 

Start:  

Tirsdag den 09. August  

Slut:  

Lørdag den 13. August 

 

Du er nødt til at komme 

og være med – vi vil 

ikke undvære dig! 

 
Kontakt: 

 

Michael Hesselvig 

formand@circusballoon.dk 

+45 2420 8472 

 

Tue Falkenstrøm 

tfs@vse.dk 

+45 2525 3050 

 

 
 
 

 
 

  



 
 
 

Regler: 

 
Reglerne vil blive offentliggjort på stævnets hjemmeside, senest  
01.05.2022. Alle deltagende piloter sørger selv for at udskrive, 
læse og forstå disse. Regler bliver ikke omdelt til generalbriefing. 
 
 

Observatører og loggere; 

DM 2022 bliver afholdt uden observatører. Scoringen vil blive 
afgjort af hhv. loggere og markerdrop. Under stævnet vil FAI 
loggere blive anvendt.  
 

Propan: 

Der er indgået aftale med Kosan gas, 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. Skal du træningsflyve inden 
stævnestart står tanken klar allerede fra fredag den 5. aug. 

Indkvartering: 

Der vil være mulighed indkvartering i både enkelt og 
dobbeltværelser. Uanset om du vælger enkelt eller dobbeltværelse 
er morgenmadspose, kaffe og te inkluderet i prisen. 
Alle værelser er med eget toilet og bad i enten hytter eller værelser. 
 
Enkeltværelse                   DKK 650,- pr. nat 
Dobbeltværelse                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           DKK 210,- 
(2 måltider udover morgenmadspose) 
 
Drikkevarer i forbindelse med måltider skal købes i restauranten. 
 
Såfremt man ønsker at spise morgenbuffet i hotellets restaurant, 
kan dette tilkøbes for 125,- pr. pers. pr. dag 
 
Alle henvendelser vedr. ovenstående skal foretages til enten 
Michael eller Tue. 
 
Se evt. mere på vilcon.dk 
 
 
 

 

All you need is love and 

a hot air balloon 

Vilc  

Er du bedst i en 

konkurrence på en 

flyvning? Det præmieres 

 

Petanque har vist sig at 

være et godt alternativ til 

søvn midt på dagen. 

Turnering er planlagt 

 

Vi napper nok en kold 

pilsner i fællesskab en 

af dagene! 

 

Ballooning is 

necessary 

 

 
 

  



 

Kort: 

Digitale kort samt gældende liste over følsomme områder vil blive 
offentliggjort på stævnets hjemmeside, senest 15.03.2022. Hver 
tilmeldt pilot som ønsker printede kort, kan bestille disse indtil den 
15.05.2022, på mail til formand@circusballoon.dk, for et gebyr på  
DKK 235,- pr. kort. Der tillægges porto, såfremt kort ønskes 
fremsendt inden stævnestart. 
Bestilling kan også foretages i forbindelse med tilmelding. Bestiller 
du kort via tilmeldingsblanket, opkræves dette beløb sammen med 
tilmeldingsgebyret.  
 

Tilmelding: 

Tilmelding foregår via en tilmeldingsblanket der kan hentes på 
stævnet hjemmeside og derefter sendes til 
formand@circusballoon.dk  
Tilmeldingsblanket tilsendes ligeledes med invitationen. 
Betaling af tilmeldingsgebyr, opkræves herefter af klubbens 
kasserer Pernille Seeberg Friis. Der tilrådes kraftigt at overholde de 
fastsatte betalingsfrister. 
 
Tilmeldingsgebyret er fastlagt til DKK 2000,- pr. deltagende pilot. 
 

Tilmeldingsfrist er 17.04.2022 kl. 14:30 

 
Inklusiv i tilmeldingsgebyret er et dobbeltværelse på Vilcon, med 
morgenmadspose, kaffe og te, fra tirsdag til lørdag. Dobbeltværelset 
kan ikke konverteres til gas, rødvin, nedslag i tilmeldingsgebyr 
eller andre fornødenheder, såfremt man ikke bor på Vilcon. 
 
Alle piloter skal ved Check In DM, fremvise at alle nødvendige 
dokumenter for deltagelse i Danmarksmesterskabet i 
ballonflyvning, er opfyldt. 

Sponsorer: 

          
 
Arrangørerne forbeholder sig retten til at disponere over kurvesider 
til reklamebannere. 
 
 
Med venlige ballon hilsner 
 
CBC-arrangørgruppen.  
 
 
 

 
Der er en del hjælpere 

under sådan et DM – 

Husk og smil til dem, 

de er der for din skyld 

Vilc  

Sjove ballonindslag 

sætter arrangøren stor 

pris på - kom frisk 

 

Husk at det gode 

flyvevejr er alles ansvar 

og ikke kun 

arrangørens 

 

Kender du en der vil 

hjælpe til under DM? Så 

skriver du bare til os � 

 

 

 

 

 


