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Nyt fra Sportsudvalget 
Ny DM website! 

Sportsudvalget har længe ønsket sig en mere 
opdateret DM-hjemmeside, og den er nu gået 
i luften www.dmballon.dk. Vi er yderst 
taknemmelige for den tekniske, grafiske og 
hurtige bistand vi har fået af Jan Andersen – 
uden den hjælp ville projektet have været 
meget lang tid undervejs. 

Nye DM-sponsorer! 

DreamBalloon har indgået et treårigt 
stævnenavns-sponsorat med DBu/SU – første 
gang gældende fra DM2021. DM kaldes 
herefter ”Dream Balloon Cup – 
danmarksmesterskabet i ballonflyvning”. 
Derudover har DBu/SU i sommer indgået en 
femårig aftale med Kosan Gas. Denne aftale 
indebærer rigtig gode gaspriser under DM. 
Aftalerne giver et godt økonomisk fundament, 
der fremover gør det betydelig mere attraktivt 
at være arrangør og dermed også DM-
deltager. 

 

Nyt om Balloonlive-sensorbokse! 

 

Som tidligere skrevet, så har FAI i længere tid 
arbejdet på at erstatte den nuværende FAI-
logger med Balloonlive og en sensorboks. 

Balloonlive er en app, der i princippet fungerer 
som en logger (den kan du allerede nu hente 
og prøve). Sensorboksen er en lille enhed, der 
kobles til telefonen og skal sikre ensartet gps-
nøjagtighed uanset hvilken telefon der 
benyttes. Sportsudvalget er ikke i tvivl om at 
det bliver fremtidens tekniske løsning ved 
mesterskaber - især når det integreres fuldt 
ud med Watch Me Fly. De nye sensorbokse 
blev færdigudviklet i september måned og er 
netop blevet frigivet til salg. FAI vil ikke udleje 
disse enheder, men forventer at piloterne selv 
køber dem og medbringer dem til stævner. 
Sportsudvalget har drøftet hvordan vi 
forholder os til disse sensorbokse til 
anvendelse under DM – både økonomisk og 
teknisk. Økonomisk, så koster hver enhed ca. 
350 Euro (inkl. moms) og vi ved at der allerede 
er piloter der selv har bestilt. Faktisk er der 
bestilt mere end 500 enheder worldwide. 
Sportsudvalget vil ikke på nuværende 
tidspunkt bede DM-deltagere om selv at købe 
en sensorboks for at kunne deltage i DM. 
Omvendt, så vil det være en stor investering 
hvis DBu/SU skal indkøbe det antal enheder 
der skal bruges til et DM. Samtidig så ønsker vi 
også at de nye enheder bliver gennemtestet 
for evt. ”børnesygdomme” før der foretages 
større indkøb. Sportsudvalget har derfor valgt 
at udskyde beslutningen om hvem og hvordan 
et større antal af de nye sensorbokse skal 
finansieres. Vi har dog valgt at købe 3 
enheder, så vi dels har mulighed for at teste 
dem, men også kan tilbyde dem til de danske 
piloter der skal til EM/VM (det er faktisk ikke 
besluttet endnu, hvornår de nye sensorbokse 
skal benyttes til EM/VM). Læs evt. mere på: 

 https://balloonlive.org/about-balloon-live/  

For DM2021 og DM2022, har Sportsudvalget i 
stedet besluttet at bruge de gamle FAI-
loggere, da det har været muligt at købe 20 
stk. til en særdeles attraktiv pris (dog mod at 
vi efter behov stiller dem til rådighed for 
EM/VM).  

http://www.dmballon.dk/
https://balloonlive.org/about-balloon-live/
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BALLON  
FORSIKRING! 
 
Fra ballonpiloten Niels Hvid 
har redaktionen modtaget 
nedenstående fra et 
forsikringsselskab.                                                 
Som bekendt har der de 
seneste år været en hel del 
turbolæns omkring 
ballonforsikringer, og flere 
selskaber har nedlagt 
afdelinger for 
luftfartsforsikring.                     
Niels har brugt meget tid 
på at finde gode - og billige 
løsninger på ”problemet”, 
og er vel nok lige nu den 
person der ved mest om 
emnet. 
 
Altitude Insurance Ltd 
 
Altitude Insurance are specialists in balloon 
insurance. Our book of business has been built 
by developing strong relationships with all our 
clients – whether small private or large 
commercial. Our team has over 15 years’ 
experience in the balloon insurance market 
and comprises both a trainee pilot and a fully 
qualified PPL(B) holder. Ballooning isn’t just 
our business; it is also our passion, we are 
market leaders who live, sleep and breathe 
Balloon Insurance. 
 
Altitude is proud to have our own, specially 
designed, exclusive Balloon Insurance facility 
with “A” rated security, that no other broker has 
access to. This innovative capability means 

that we are leaders in this extremely 
competitive market where traditional Insurers 
are demanding significant rate rises, restricting 
coverage or no longer offering terms at all. 
    
Our Hot Air/ Gas Balloon/ Airship/ Blimp 
Insurance policies provide cover against the 
cost of potential risks arising from the use of 
your Balloon; such as loss of or damage to the 
Balloon itself or your potential liability to others 
arising from the use of your Balloon. You can 
select which and what level of cover you 
require (subject as a minimum, compliance 
with EU Regulations), Private or Commercial 
uses and where you want to fly. We aim to 
offer a fully flexible but fully comprehensive 
policy tailored to your individual needs*.  
 
Want to see what we can do for you - contact 
laura@altitudeinsuranceltd.com to request 
your quotation (full contact details and more 
information available at 
www.altitudeinsuranceltd.com).  
 
And, in case you need any extra 
encouragement, contact us to arrange a 
quotation during the month of December and 
be in with a chance of winning a EUR100 
voucher to a shop of your choice! If you are 
already a client of ours, don’t worry, you can 
still enter, drop us an email with the word 
“COMPETITION” in the title and your name will 
also be put in to the draw. 
 
Laura Durcan,                                                              
Managing Director                                                                       
Altitude Insurance Ltd 
 
Altitude Insurance Ltd is regulated by the Central Bank 
of Ireland - C143970. Registered in Ireland, No. 542264. 
Financial Conduct Authority Reference 740514 - EEA 
Authorised to offer certain products or services in the 
UK and select other EU Countries (full list available 
upon request). 
Part of the GBJ Group – Grimme Butcher Jones is a 
Lloyd’s Broker, regulated by the Financial Conduct 
Authority - 305171. Registered in the UK, No. 
01912941, www.gbj-ltd.com.  
 
* Policy placement is subject to Insurer agreement 
each individual risk; coverage cannot ever be 
confirmed without prior Insurer agreement. Insurers 
reserve the right to amend their underwriting 
capabilities/ terms/ conditions at any time. 

 
          

 

 

http://www.altitudeinsuranceltd.com/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.gbj-ltd.com%2F&data=04%7C01%7Claura%40altitudeinsuranceltd.com%7C21f71da9985840c8d97308d88a00f00c%7C8ac2d0f244bb4f3289eefb7243fc8697%7C0%7C0%7C637411083996128752%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vFR5h%2F%2FVvJiPBMwNfXcieZtShqvfs9sBt7SBQ943b6Y%3D&reserved=0
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GAMLE LUFTBALLONER 
Fra luftskipper, og ballonhistoriker, Mogens Jensen har 
redaktionen modtaget en håndfuld gamle fotos.                         
Nærmere bestemt drejer det sig om affotograferinger af et 
gammelt ballonkatalog fra år 1900 udgivet af firmaet: 
Grands Ateliers Aérostatiques de Vaugirard.                                                                           
Det var nævnte firma der i sin tid lavede kæmpeballonen til                                 
S.A. Andrées polarekspedition i 1896/97. 
Mange af os moderne ballonentusiaster har sikkert haft opfattelsen at de gode folk i Bristol, England, 
på Cameron ballonfabrikken, opfandt balloner med diverse sjove former såkaldte ”Special Shapes”. 
Den opfattelse kan hermed nedmonteres. Den franske fabrik lavede figursyede balloner allerede 70. år 
inden den første SS ballon kom fra England! 
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Forsiden af kataloget 

                                                                                                            
Her gøres reklame for noget i en flaske, mon det er parfume? 
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Hej ballonprofessor Lau, 

Tak for mega inspirerende nyhedsbrev! 

Til minde om at det i år er 150. år siden at 
den første ballon landede i Norge (25. nov. 
1870) vil jeg udføre en ”kopi” af denne 
flyvning, dog ikke helt fra Paris.  

Min hensigt er at starte fra Skagen og lande i 
Telemark i Norge. Da jeg flyver fra et EU 
land op til et ikke EU land er der så noget at 
tage hensyn til? Kender du gode 
landingspladser i Telemark? Er der andre 
ting jeg skal tænke på? 

På forhånd tak. 

Ny pilot 

 

Kære ny pilot, 

Det er en super god idé med en rask tur over 
Skagerrak, det er vist noget de fleste skippere 
kun drømmer om. Naturligvis skal det fejres at 
der nu er gået 150. år siden denne rekord lange 
flyvning skete (1.300 Km)  

De spørgsmål du stiller kan jeg ikke selv svare 
på, men sender dem videre til min kontakt i 
Norge, juristen hos Kristelig Norsk Ballon 
Forening (KNBF) - Stein E. Matsson. 

Læs hans svar til højre! 

Held og lykke med flyvningen, og husk 
redningsvest! 

Lau Laursen 

PS. På unionens hjemmeside findes en 
anmeldelse af en god bog der netop beskriver 
nævnte lange ballontur. 

 

 

Kjære ny pilot! 

Du er selvsagt, som alle dansker, hjertelig 
velkommen til Norge!                                                                                                   
[I motsetning til dem jeg har lovt ikke å nevne, 
som fortsatt okkuperer østre del av Riget]  

Jeg tror det er lurt ikke å reise helt fra Paris, 
for da kan du risikere å måtte mellomlande på 
Det blide Sørland, der det er langt mellom 
serveringene og kort mellom bedehusene. Og 
slike landsens sjeler kan lett ta dansk for 
tungetale og dermed slepe dere inn.                                                                                                                                
Kan sikkert være hyggelig det, for 
Sørlandspiker er lettlurte (spør H.K.H. 
Kronprinsen…).                                                     
Men det kan medføre forsinkelser og ødelegge 
det historiske jubiléet! 

Alle mennesker elsker jo ballonger. De blide 
farvene i solbrisen, de barske mennene i 
kurven og de vakre, lettkledde kvinnene i 
trapez under! Og ballonger har jo vært av stor 
viktighet, også for nasjoner, i både krig og 
kriser!  

Men jeg synes nok det var noget risikabelt av 
dine brave forgjengere å ta avsted i en 
KOMMUNAL ballong. Men det var kanskje det 
eneste som var å oppdrive i 
Pariserkommunen? Godt at du har valgt 
tryggere og mer behagelig!  

Telemark er jo selve den norske fjellheimen, så 
det er mye vakkert å se fra oven. Men lukk 
øynene litt over Fyresdal, for der ble historiens 
mest kjente telemarking - mannen med 
efternavnet sitt som engelsk skjellsord - 
Vidkun Quisling født! 
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Men nr. 2 på lista er en hedersmann!  

Sondre Norheim, skisportens far, fra Morgedal. Men la skiene være, og tenk heller på at alt dette 
EGENTLIG er dansk! Landet på begge sider av Fjorden ble kalt Viken og var dansk. Det er derfor vi som 
er derfra ikke skjønner hva de sier på andre siden av fjellene.  

Og IKKE nødland i Setesdal, for der begriper dere IKKE hva de sier! Og ikke taler de engelsk, heller… 

 

Riktig god tur og hjertelig velkommen! 

Stein E. Matsson 

P.S. Husk på å ta med glassperler og rødt tøy for å handle med de innfødte! 

 

 

…………………………………………………………………….                                 

HOLD DIG OPDATERET                                                
Følger du løbende med på nye indlæg på unionens hjemmeside? 

Siden sidste udgave af BALLONPOSTEN er følgende slået op: 

x Evaluering af Tempo 100-ordningen for påhængskøretøjer november 28, 
2020  

x Vigtig information om COVID-19 – AIC B 11 2020 november 28, 2020  
x FAI Newsletter – November 2020 november 25, 2020  
x Referater fra bestyrelsesmøder 2020 november 19, 2020  
x Opdatering af UnionsHåndbogen 2020.07 november 17, 2020  
x AIP SUP 09/20 Temporary Resticted Area Week 46-47 november 5, 2020  
x Arkiv over Hændelsesrapporter november 4, 2020  

 

 

     

 

 

https://ballonunion.dk/evaluering-af-tempo-100-ordningen-for-paahaengskoeretoejer/
https://ballonunion.dk/vigtig-information-om-covid-19-aic-b-11-2020/
https://ballonunion.dk/fai-newsletter-november-2020/
https://ballonunion.dk/referater-fra-bestyrelsesmoeder-2020/
https://ballonunion.dk/opdatering-af-unionshaandbogen-2020-07/
https://ballonunion.dk/aip-sup-09-20-temporary-resticted-area-week-46-47/
https://ballonunion.dk/forside/medlemsindhold/sikkerhed/
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DreamBalloon Cup 2021 
Velkommen til Nordfyn 
Gæstfriheden på Nordfyn er enorm. Den og meget, meget mere glæder vi os til at kunne 
præsentere for dig i august 2021. Vi elsker nemlig gæster på Nordfyn og ser derfor frem til at byde 
jer alle sammen velkommen til DreamBalloon Cup 2021. 

Du kan ikke sige Nordfyn uden også 
at sige natur. Det er ubetinget 
Nordfyns største aktiv, og udover 
den glæde naturen giver til 
lokalbefolkningen, så tiltrækker 
Nordfyn og den skønne natur hvert 
eneste år titusindvis af turister. Ja, 
faktisk så mange, at Nordfyn med 
over en ½ million overnatninger, er 
Fyns næststørste turistdestination.  

Udover at glæde lokalbefolkningen og alle vores turister, så er vi glade for, at Dansk Ballonunion har 
valgt Nordfyn og Morud til DreamBallon Cup i 2021. Det er nemlig Moruds 600-års fødselsdag og 
DreamBalloon Cup 2021 er et af mange spændende arrangementer i den anledning.  

 

 

 

 

Stævnecentrum bliver også i Morud, eller måske rettere udkanten af Morud. Her ligger Ditlevsdal, 
Europas største bisonfarm, der årligt besøges af tusindvis af gæster. De store dyr er naturligvis 
hovedattraktionen, men faciliteterne på Ditlevsdal er tiptop med lækker natur og restaurant. 
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Nordfyns Erhverv og Turisme er vært for brunch på afslutningsdagen, så glæd dig til at smage blandt 
andet dejligt bisonkød. 

Alt det er blot basisviden til jer deltagere, for vi ved, at I er med som sportsfolk og med det mål, at 
klare jer bedst muligt. Derfor vil vi i samarbejde med Ballonklub Fyn bestræbe os på at give jer 
optimale betingelser for at mesterskabet kan afvikles på tilfredsstillende vis. Vi har ikke så gode 
kontakter, at vi kan sikre jer optimale vejr- og vindforhold, men de ting vi kan påvirke, vil vi gøre 

vores yderste for at gøre bedst mulig. 

 

Og ”vi”, det er Nordfyns Erhverv og Turisme. Vi er en 
lille agil organisation på 12 sjove og spændende 
mennesker, der arbejder med erhvervs- og 

turistfremme, ligesom vi tiltrækker, udvikler og afvikler mange større events.  

Som eksempel kan nævnes, at vi i weekenden før DreamBalloon Cup 2021 afvikler Rosenfestivalen, 
hvor der, ihvertilfald før corona, normalt er op mod 40.000 gæster i 
Danmarks hyggeligste købstad, Bogense. Vores hidtidige største 
enkeltevent er VM i cyklecross 2019 med 280 ryttere fra 24 nationer, 300                 

TV- og pressefolk, 550 frivillige og over 100,0 millioner TV-seere. 

I næste udgave af Ballonposten vil vi komme med konkrete tilbud på overnatning, mv. 

Vi glæder os til et fantastisk samarbejde med Ballonklub Fyn – det ser allerede på nuværende tidspunkt 
lovende ud. Og så glæder vi os først og fremmest til at byde jer alle sammen velkommen til skønne Nordfyn. 
 
Per Olesen, Direktør 
Nordfyns Erhverv og Turisme 
 
 
Vi ses på Ditlevsdal Bisonfarm på 
Nordfyn Foto: Jens Wognsen 
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Fyn er Fin 
og kan man andet end at føle sig velkommen? 

Det kommende års danmarksmesterskab, DreamBalloon Cup 2021, afholdes 10. til 14. 
august i luften over det skønne Nordfyn. 

Stævnet arrangeres af os i Ballonklub Fyn i et tæt parløb med Nordfyns Erhverv og Turisme. 
Vi håber, du har læst den velkomst vi har fået, og føler dig draget af de helt unikke rammer 
som Nordfyn tilbyder os.  

Har du alligevel en lille, termisk boble af tvivl om du nu også skal deltage? Så fortsætter vi, 
og lokker med kun kr. 1500,- i tilmeldingsgebyr og gas til 50% af listepris.  

Sæt allerede nu kryds i kalenderen – for dette er et stævne du ikke vil gå glip af. Vi lover at 
fortælle dig mere om hvorfor i de kommende udgivelser af Ballonposten.  

Blø’e landinger fra 

Bjarne Christian Jensen og Line Visby Hansen 

Ballonklub Fyn 
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UVENTET BESØG! 
”Et uventet besøg” som begreb er mest kendt i forbindelse 
med det svenske kaffefirma, ”GEVALIA”, der i mange år har 
brugt sloganet: ”når du får uventet besøg”                                                        
og det i forbindelse med markedsføring af deres kaffe.                                                                                   
Følgende historie, fra Ørebro i 2015, ville have været helt 
perfekt for Gevalia at bruge i deres annoncer.                                            
Et smukt miljø med den flotteste ballon, samt to søde 
svenskere der fik et uventet besøg i mens de sov.                                                                            
Ørebro var rammen ved det nordiske ballonmesterskab der gik i perioden 1. juli – 5. juli. Vejret var 
fint og der blev afviklet hele otte flyvninger. Jeg og mit hold var indkvarteret på en lokal 
campingplads hvor vi havde lejet ”Onkel Toms hytte”.                                                                                                                                      
Holdet var som altid godt. Veteranen Jan W. Bernburg, Skandinaviens bedste chaufør, den nyslåede 
ballonpilot og ingeniør Jan Oechsle, magiske Bo Bode Thomsen der kan låse alt op, og vores egen 
”Benjamin”  Morten Thomsen, søn af den rigtige luftkaptajn.  

Torsdag den 2. juli var der morgenflyvning, med solopgang kl. 03.40 og med start lidt sydvest for 
Ørebro. Briefing kl. 04.00. Morgenflyvning denne gang med en helt unødvendig konkurrence. Jeg har 
personligt altid set konkurrenceflyvning som en god træning til at lave vellykkede private flyvninger. 
Mange af de elementer der testes ved en konkurrence kan fint bruges til at gøre de private flyvninger 
mere sikre.  

Har dog stadigvæk ikke forstået hvad man kan bruge træningen ved at flyve op til et målområde, der 
ligger i to tusinde fods højde til. Konkurrenceformen kaldes meget fancy for 3D Shape Task.                                
Anser at piloter der synes den gren af sporten er sjov burde bruge sin tid på computerspil i stedet for. 

Jeg og holdet var nok allerede begyndt at blive lidt trætte. Havde aftenen før glemt nylonstavene til 
brænderrammen på landingspladsen. Pyt med det vi havde jo styrthjelme med, og vi har været med i 
legen længe før ”overheadframe” blev en standard. Hjelmene lå således klar i kurven til brug ved 
landing. Man skal jo altid passe godt på sit personlige hoved. 

Der flyves 

Vi var kun to mand om bord selv om vi uden problemer kunne have været tre. Fløj i min 90er ballon, 
den i de pæne gul/røde farver. Medbragte i alt 180 liter gas. Ud over mig selv var den helt nye 
luftskipper Jan O. med om bord. Jan havde tre måneder tidligere erhvervet sit balloncertifikat og 
kunne allerede kalde sig aerostatejer. Med facit i hånden kunne jeg på den tur ikke have haft en bedre 
copilot end Jan. Jan er nemlig langt mere teknikinteresseret end mig selv, hvilket sikkert også er en 
fordel hvis man er ingeniør og arbejder på Niels Bohr instituttet.                                                                                                              
Jan have for sjov medbragt en magisk maskine der viser elektroniske kort, samt viser hvor i verden 
man befinder sig. Lidt smart, men ikke noget for mig der rankt altid foretrækker de gamle dyder. 

Jeg gjorde mit bedste for at flyve konkurrencen, men det er svært med papirkort og håndholdt GPS. 
Konstaterede ret hurtigt at det ikke rigtigt fungerede, og valgte i stedet at nyde den flotte morgenstund 
over et utroligt smukt landskab med varierende skove og søer. Vi var på det tidspunkt kommet ud over 
Hjälmaren, Sveriges fjerde største sø.  
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Sveriges fjerde største sø, Hjälmaren , 483 Km2 (Arresø den største sø i DK = 40 km2)  

Umiddelbart bekymrede det mig ikke at vi nu fløj ud af konkurrencekortet, Jan havde jo sin smarte 
kortmaskine hvor kortet aldrig sluttede. Vi befandt os i den vestlige ende af søen der kaldes 
Hemfjärden.  

 

Her er søen kun 2. – 4. km bred så en overflyvning burde ikke give problemer, 
men det gjorde det!  

Lige før vi nåede den nordlige bred drejede vinden fra 225 grader til 270 grader. Vi kom ikke ind over 
land, men blev ført mod øst. Med den kurs havde vi over 50. km. vand foran os. Et forsøg på at finde 
en bedre retning på højden gjorde bare situationen værre (gl. regel: højere op = højre). Farten var lav, 
men vi havde på det tidspunkt ok beholdning af gas tilbage, så ”no panic”. Satsede nu på at flyve i 300 
fod, og med regelmæssige synk ned til overfladen for at se om der fandtes noget vind dernede der 
kunne bringe os i land. Vi have en egen, og helt perfekt, teori om at jo højere solen kom op jo større 
var chansen for at venlige lokale vinde ville opstå og få os ind. 

 

Tiden gik, gas blev der mindre og mindre af og vi kom ikke rigtigt videre, i 
hvert fald ikke ind mod land! 

Der blev ikke talt så meget i kurven. Jeg var ikke i snakke humør, hvilket Jan sikkert lagde mærke til. 
Mine tanker var så småt kommet i retning af at lande i vandet, eller hvor som helst.                                                      
Så allerede overskriften i ”EXPRESSEN” (stort dagblad i Sverige):                                                                                                   

BALLON STYRTET I HJÄLMEREN MED TO DANSKERE OM BORD!                                                           
– stor redningsindsats! 

Udover det pinlige ved at lande i vandet var der også skade på udstyr at tage hensyn til. Sikkerheden 
ved en landing i vandet var naturligvis også i tankerne, men jeg valgte diplomatisk ikke at spørge ind 
til Jans evner som svømmer. Selv er jeg hverken god til den disciplin eller et vandmenneske! 
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Her ses flyvningen fra start til landing 

 

Men som i alle gode eventyr kom der helt uventet en forbedring af 
situationen. 

Vi observerede at vi laaaangtsomt bevægede os ind i mod land. Der blev nikket i kurven og 
vejrtrækningen holdt. Retningen var udover at den var mod land rigtig fin, nemlig lige i mod verdens 
mindste strand. Fra vores position så det ud som at der var ti meter strand at lande på, super fint. 
Stranden VAR unik. Så langt øjet rakte var der kun træer helt ned til vandkanten, og det eneste sted 
hvor en landing var mulig var vi nu på vej til! 

Nu skulle der flyves rigtig konkurrence. Højden skulle for alt i verden holdes. Den næste halve time 
vil jeg påstå at højden lå inden for plus minus tyve centimeter!                                                                                                  

Der blev ikke taget chancer for at vi skulle tabe den fine retning. 

 

De sidste gasdampe løftede os ind lige på målet! 

Kurven stod nu på stranden og gassen var brugt op.  

Stranden var udover at den ikke var så bred meget kort, kun én meter dyb hvorefter den gik over i pæn 
og nyslået sommerhus græsplæne. Ballonhylstret stod lidt klemt med et træ både til højre og til 
venstre, men pyt det kunne løses. 
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Vi smilede - havde jo vundet morgenens flyvekonkurrence!    

 

                                                         
Jan var en meget glad mand da vi kom tørskoet i land, bemærk den flotte cykelhjelm med ballonafspejling.                                                                                                                                                            

Jan fik nu tillidsopgaven at indhente en landingstilladelse. Vi havde nemlig allerede planlagt at flytte 
ballonen ind i haven og tømme den på den fine græsplæne. 

Først skulle vi dog have tilladelse til dette. Fra kurven kunne vi se at en Volvo stod parkeret, så vi 
mistænkte at der var folk i huset. Da klokken kun var straks inden otte kunne det tænkes at det blev 
aktuelt at vække beboerne. 

 
Her ses sandstrandens størrelse – fem meter bred og godt én meter dyb 
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Helt rigtigt, ejerne lå og sov. Efter energisk banken på døren dukkede Hr. husejer op i morgenkåbe 
og med søvn i øjnene. Han kunne ikke umiddelbart give tilladelse til at flytte ballonen ind i haven. 
Grunden til det var at han insisterede på at først fotografere ballonen hvor den rankt stod på stranden. 

Da han var klar med fotograferingen flyttede vi ind i haven, og hylsteret blev tømt.  

                                                         
Der var lige plads til at pakke ballonen 

Næste problem var nu at fortælle følgeholdet hvor vi befandt os. Det var ikke helt let. Huset lå i et 
sommerhusområde langt uden for konkurrencekortet og kun omgivet af små grusveje. 

Som tidligere nævnt var holdet godt, med en skarp intelligens som hos Mensa, så de forstod hurtigt 
hvor vi var. Vi pakkede nu ballon.                                                                                                                                 
Vores værter bestod nu af to personer i og med Fru.husejer nu også var stået op efter alt ståhej. Der 
blev nu brygget kaffe i mængder og morgenbrød skåret så der kunne blive serveret når holdet ankom. 

                                                                                 
Vi blev budt på morgenkaffe og brød. Holdet kvitterede med at byde på en dansk morgenbitter ifølge Lex Loco.                                                                                                                                                                           
På billedet ses fra venstre: Vores observatør, fruen i huset, herren i huset, Jan O., Jan B. og magiske Bo.   

Holdet ankom, og med det den obligatoriske nødudrustning. Flasken med Gammel Dansk kom på 
bordet. Vores søde og gæstfrie værter fik nu bekræftet en af deres svenske fordomme om os danskere, 
hvilket de absolut ikke havde noget imod! 
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Værtsparet betroede os nu at da de først så os, var de sikre på at de var med i 
en reklamefilm for GAVALIA kaffe, taget med skjult kamera:                                           
–  UVENTET BESØG! 

Efter et solidt måltid kørte vi glade ud for at hente de glemte nylonstave. 

Tanker på vejen: Fint at kunne give sin elev en oplevelse af den slags. Praktisk træning er altid bedst! 
Tror at Jan efter den oplevelse er blevet lidt forberedt til selv at håndtere stres i svære situationer. 

Heldet står som bekendt altid den kække bi! 

Lau Laursen                                                                                                                                                                   
”ikke for at prale, men jeg er faktisk medlem af Circus Balloon Club”   

Data: 

x Ballon: OY-NOW 
x Distance 34 km i lige linje 
x Start 5:12   
x Landing 7:58 
x 2h 46min flyvning 

 

                                                                                       
Foto taget med mobiltelefon af ejeren af huset umiddelbart efter landingen. Ballonhylstret ses i nærkontakt med det ene birketræ 
hvilket var nødvendigt for at få plads. 
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Einladung 
28. Dachstein-Alpentrophy 

16.01. bis 23.01.2021 
Liebe Ballonsportfreunde, 

trotz widriger Umstände werden wir am 
Termin der 28. Dachstein-Alpentrophy festhalten. 

Einige Einschränkungen wird es wohl geben, wir sind aber davon überzeugt dass wir 
mit ABSTAND und Disziplin einer schönen Ballonwochen entgegen sehen können. 

Mit lieben Grüßen aus Gosau 
Gottfried 

 

Jetzt anmelden  

Gosau, Österreich 
+43 6645314741 

  

Teilen auf: 
  

Website besuchen  
 
 

 

 

https://www.dachstein-alpentrophy.com/so/a8NNdBZdZ/c?w=rclBRkYDkh_lPUBwrNnMh4ZJsLoGmHUK9JwhIKdGG-E.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5kYWNoc3RlaW4tYWxwZW50cm9waHkuY29tIiwiciI6IjBkNWFhZjViLTRiNjMtNGU5YS03MzA2LTI3YzZiZTIzODRkMSIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6ImQ1MGQ0OTU0LWQyZTEtNGFmMS1iZGE4LThhZThkNWFkYzRlYyJ9
https://www.dachstein-alpentrophy.com/so/a8NNdBZdZ/c?w=rclBRkYDkh_lPUBwrNnMh4ZJsLoGmHUK9JwhIKdGG-E.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5kYWNoc3RlaW4tYWxwZW50cm9waHkuY29tIiwiciI6IjBkNWFhZjViLTRiNjMtNGU5YS03MzA2LTI3YzZiZTIzODRkMSIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6ImQ1MGQ0OTU0LWQyZTEtNGFmMS1iZGE4LThhZThkNWFkYzRlYyJ9
https://www.dachstein-alpentrophy.com/so/a8NNdBZdZ/c?w=rclBRkYDkh_lPUBwrNnMh4ZJsLoGmHUK9JwhIKdGG-E.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5kYWNoc3RlaW4tYWxwZW50cm9waHkuY29tIiwiciI6IjBkNWFhZjViLTRiNjMtNGU5YS03MzA2LTI3YzZiZTIzODRkMSIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6ImQ1MGQ0OTU0LWQyZTEtNGFmMS1iZGE4LThhZThkNWFkYzRlYyJ9
https://www.dachstein-alpentrophy.com/so/a8NNdBZdZ/c?w=moRtXiWgcp7z0s4vfdZ7EzTB0K1DnJ0yaXZd2XbOvBc.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZGFjaHN0ZWluLWFscGVudHJvcGh5LmNvbS9ldmVudHMvMjgtZGFjaHN0ZWluLWFscGVudHJvcGh5LTE2LTIzLTAxLTIwMjEvZm9ybSIsInIiOiI2OWExYTIwMC03ZTIwLTQ2N2QtMWIxOS0wZThkMDBkY2E2MjMiLCJtIjoibWFpbF9scCIsImMiOiJkNTBkNDk1NC1kMmUxLTRhZjEtYmRhOC04YWU4ZDVhZGM0ZWMifQ
https://www.dachstein-alpentrophy.com/so/a8NNdBZdZ/c?w=MMdDnT-vi5trJQDlet6BvMzeQjNKet5C9nktEGc-k04.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly9tYXBzLmdvb2dsZS5jb20vP3E9R29zYXUlMkMrJUMzJTk2c3RlcnJlaWNoIiwiciI6ImFjZjIzNGRiLTAxYmQtNGFiMC02NDkyLTU3NmM5ZmQ3Y2IyMCIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6ImQ1MGQ0OTU0LWQyZTEtNGFmMS1iZGE4LThhZThkNWFkYzRlYyJ9
https://www.dachstein-alpentrophy.com/so/a8NNdBZdZ/c?w=tcSJW202IWw4rynblVy5nXj2yMYAgXenRrEV8pNaqLI.eyJ1IjoidGVsOiUyQjQzKzY2NDUzMTQ3NDEiLCJyIjoiYWNmMjM0ZGItMDFiZC00YWIwLTY0OTItNTc2YzlmZDdjYjIwIiwibSI6Im1haWxfbHAiLCJjIjoiZDUwZDQ5NTQtZDJlMS00YWYxLWJkYTgtOGFlOGQ1YWRjNGVjIn0
https://www.dachstein-alpentrophy.com/so/a8NNdBZdZ/c?w=7lHxZIUdWQZmbZYI8MzolAx-gEe_Wkmic32mJ_qTCz8.eyJ1IjoiaHR0cDovL3d3dy5kYWNoc3RlaW4tYWxwZW50cm9waHkuY29tIiwiciI6ImFjZjIzNGRiLTAxYmQtNGFiMC02NDkyLTU3NmM5ZmQ3Y2IyMCIsIm0iOiJtYWlsX2xwIiwiYyI6ImQ1MGQ0OTU0LWQyZTEtNGFmMS1iZGE4LThhZThkNWFkYzRlYyJ9
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Flot julegave til skipper!                             
Vixen SG 2,1 X 42  
Fin og handy kikkert til brug fra ballonkurven med et 
ekstra stort synsfelt på hele 25. grader!                                              
Normale håndkikkerter har et synsfelt på sølle 6.-7. grader. 
 

 

 

Her er der tale om en lidt anderledes kikkert da den kun har en forstørrelse faktor på to gange, 
hvilket jo umiddelbart kan anses som meget lidt.                                                                                              
Kikkerten er ikke primært lavet til ballon brug, så er det allerede sagt.                                                                                                                                                                                 
Det er en favorit blandt amatør astronomer når de ser på stjernehimmelen. Kan det nu passe 
med kun to gange forstørrelse? Det lyder da også som en løgn, men sagen er at ”stargazers” 
bruger den til at orientere sig på nattehimmelen.                                                                                                                                      
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Man kan til forskel fra andre højt præsterende kikkerter se hele stjernebilleder f.eks. kan Karlsvognen 
ses sammenhængende. Den ringe forstørrelse til trods, så vil et stjernekig en mørk nat være en kæmpe 
oplevelse, det er som om at hele himmelen åbner sig.  
Teater – og sports kikkert 

Vixen er uovertruffen som teater – og sportskikkert. Bredt og knivskarpt synsfelt. Hvis man f.eks. er 
til en fodboldkamp, og er lidt væk fra banen vil man tydeligt kunne se det hele, også bolden. Givetvis 
skal den altid med til koncerter og anden form for underholdning. 

Kig på de små kryb 

Er man til insekter og blomster er den et ”must” at have med ud. Nærgrænsen er kortere end de to 
meter der nævnes i specifikationen. Har personligt set en bi på kun 60. cm afstand, hvilket er 
usædvanligt. 

Indendørs kikkert 

Skal du på museum eller udstilling tag Vixen med. Grundet den meget store frontlinse (objektiv) er 
den utrolig lysstærk og kan fint bruges indendørs i elektrisk lys. Mange genstande er fornuftigt nok 
udstillet uden for vores rækkevide. Her vil du opleve at du kommer helt tæt på de ting der interesserer 
dig. 

Ballon kikkert  

Kan forstille mig at Vixen specielt om foråret kan være til hjælp når en egnet landingsplads skal 
findes. Problemet på den årstid er som bekendt, at de fleste marker er sået med et eller andet. Grundet 
det store synsfelt vil brug af kikkerten ikke gøre dig rundtosset, som brug af en normal kikkert med 8 -
10 gange forstørrelse let giver som resultat. Her ser du i god tid om der er tale om græs eller dyrt 
frøgræs. (Det her afsnit skrev jeg kun for at give dig et alibi overfor dig selv, hvis det bliver en helt 
egen og velfortjent gave! -) 

Specifikationer: 

x Forstørrelse: 2.1 x 
x Synsfelt: 25 grader (438m/1000m). 
x Objektivdiameter: 42 mm 
x Antireflexbehandling: Fully multicoated optics 
x Eye relief: 8,4 mm 
x Nærgrænse: 2 m 
x Pupilafstand: 5,3 cm - 7,6 cm 
x Mål: 45 mm x 128 mm x 54 mm 
x Vægt: 410g. 

Kommer med: 

x Taske 
x Linsebeskytter 
x Rem 

Pris: 

Kan findes på Internettet til ca. DKK 2.500,- (England) 
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Afslutningsvis skal nævnes at kikkerten er usædvanligt flot bygget. Robust - og japansk kvalitet hele 
vejen, der er intet at komme efter. Har brugt min egen siden juni måned og er rigtigt godt tilfreds.                                                   
Tag kikkerten med til flyvelægen når der skal laves syntest næste gang. Du vil kunne se at der længst 
nede til højre på lyskassen står med småt: ”Made in Hong Kong” 

Lau Laursen, luftskipper, birder og kikkertnørd  

 

HØRT I KURVENE 

                                                             
Balloner samles i flot hjerteform ved Bristol International Balloon Fiesta 

 

En af tre har nu konverteret! 

Her taler vi ikke om konvertering fra at være kristen protestant til katolik, men fra nationale 
balloncertifikater til de flotte, og mere moderne, EASA balloncertifikater.                                                                                                                              
15. certifikatindehavere er allerede konverteret, hvilket må siges at være fornuftigt. Der er således ca. 
tre måneder tilbage for øvrige at konvertere.                                                                                    

 

My Doctor Told Me I have The                                                                      
Hot Air Balloon Virus……                                                                                
Sadly, There´s No cure  
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VIGTIG INFORMATION FRA FORMANDEN FOR UDDANNELSESUDVAGET! 
Vi er nu i fuld gang med at konvertere nationale balloncertifikater til EASA balloncertifikater. 
Information om hvordan konverteringen skal ske er tidligere sendt ud.                                                               
Opgaven ligger i unionens uddannelsesudvalg. Her er arbejdsgangen nu så hurtig at vi sender 
jeres ansøgninger videre til TBST inden for et par dage, naturligvis under forudsætning at alt 
dokumentationen findes i følge den information der er sendt ud. 

Følgende bør certifikatindehavere tænke på: 

x Flyvning efter 8. april 2021 med et nationalt certifikat er ulovligt (din forsikring 
gælder heller ikke hvis du gør det) 

x Der er en sagsbehandlingstid hos TBST. Du bør derfor, for at være sikker på at ikke at 
stå uden gyldigt certifikat, indsende din ansøgning allersenest i starten af marts. 

x Konverterer du ikke inden for den nævnte frist kan du alternativt aftale med en FIB 
(instruktør tilknyttet Dansk Ballonunions Skole) om undervisning til erhvervelse af 
balloncertifikat. Her gælder så nye sjove teoriprøver i de ni fag, samt praktisk 
undervisning.  

Mit personlige råd til alle der ikke allerede har konverteret, giv jer selv en fin julegave - 
konverter!! 

/ 

Lau Laursen 

 

Sne - og is fyldt julehistorie 
I år er det tyve (20.) år siden at man for første gang fløj til 
Nordpolen i ballon. De næste otte sider fortæller historien 
om hvordan det endeligt lykkedes luftskipperen                                                                  
Sir David Hempleman – Adams i år 2000, med start fra 
Svalbard at nå den eftertragtede pol.                                                     
Svalbard var som bekendt stedet hvor fra S.A. Andreé i 1897 
begyndte sin ballonfærd mod Nordpolen.                                                                                                  

Historien er venligt udlånt af det engelske ballonmagasin 
Aerostat (juni 2020 udgave).  

 

Glædelig jul og godt nytår ønsker den samlede redaktion 
nyhedsbrevets trofaste læsere! 
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Formanden  har det sidste ord  
Har du konverteret til EASA? 

Undgå at stå til foråret (efter 08.04.2021) uden gyldigt certifikat – konverter NU. Formanden for 
Uddannelsesudvalget, Lau Laursen, sidder klar med pennen. Har du i dag gyldigt nationalt certifikat – 
incl. gyldigt Medical – er det en enkel proces. Har du ikke – men skal du have et PFT først – så find 
straks en instruktør (se UH 233) og få det fikset. Alternativet kan du læse om i UH 909 og UH 910 – 
det bliver både en teoretisk og en praktisk eksamen, som både bliver tidskrævende og bekostelig. 

 Ballondag 2021 

Bestyrelsen krydser fingre for, at covid-19-situationen er så meget under kontrol, at det både bliver 
muligt og attraktivt igen at kunne mødes fysisk til en Ballondag, hvor vi kan hygge os sammen 
omkring morgenbord, faglige indlæg, frokost – og så årets generalforsamlingen. Dagen er programsat 
til søndag den 21. marts 2021 – så sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

 Har du i øvrigt et emne, du gerne vil underholde om eller ønsker belyst, må du straks sende mig en 
mail. Lad os sammen gøre formiddagen interessant, lærerig og underholdende. 

 Jan Andersen 

 

 

 

 

 

 BALLONPOSTEN udgives månedsvis af DANSK BALLONUNION                               

og er, vist nok , verdens ældste nyhedsbrev i Danmark om 
ballonflyvning. Stiftet 1968.                                                                                                                                         

Redaktør: Luftskipper Lau Laursen, redaktoer@ballonunion.dk            
Tips telefon: 3179 2200                                                                                                            

OBS! Bidrag modtages kun som Word dokumenter, 

e-mails eller som fotos!                                         
Bemærk: At indholdet i nyhedsbrevet ikke 

nødvendigvis stemmer overens med bestyrelsens 

holdning til flere problemstillinger. Hvis tekster 
opleves provokerende er det ikke hensigten.                              

OBS! Ved produktionen af nyhedsbrevet er ingen 

dyr kommet til skade! 
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