Ansökan om projektbidrag från FSF
CIA har under några utvecklat ett projekt under namnet ” Balloon Live Competition” som består av
olika delar:
App för att:

•
•
•
•
•
•
•
•

2 lägen: träning och tävling
”Flightrecorder” med Start / Stop-funktionalitet
upp till 8 olika elektroniska markerkast
upp till 8 måldeklarationer
inspelning i IGC-filformat
exportera som IGC-fil
Bakgrundsläge när flygningen startas
Anslutning till extern GPS-sensor

Appen kopplas mot en central databas med hemsida som är piloternas elektroniska anslagstavla,
med tävlings detaljer, resultat mm. Mer om detta på https://watchmefly.net/
Denna sida används också för publik och andra intresserade.
Nu har GPS sensorn kommit som gör att man enkelt får tillförlitliga resultat i appen. GPS:en i en
smartphone är dålig på position och kass på höjdangivelse. Nedan visas hur allt kopplas.

För att underlätta för våra piloter att tävla och få rättvisa resultat anser Ballongfederationen att vi
bör införskaffa 20 GPS sensorer. Detta för att kunna genomföra SM och Cuptävlingar på ett rättvist
sätt. Vi tror att vi på detta sätt kan få fler äldre piloter att börja tävla igen. Piloterna som vi vill satsa
på finns i de åldersgrupperna 16-25 år och eller 26-64 år. Den yngre gruppen för att leda in dem i
ballongsporten och den äldre för att aktivera dem att fortsätta tävla.
Tack vare enkelheten att prestera mätbara resultat som enkelt går att analysera i efterhand så blir
det ett bra hjälpmedel att utvecklas som tävlingspilot, samtidigt förenklar det för klubbtävlingar,
CUP-tävlingar och nationella tävlingar.
Effektmålet är att vi kan erbjuda en kvalitativ och attraktiv tränings- och tävlingsverksamhet.
Vi kommer att satsa på piloter och crew i åldersgruppen 13-64 år. De yngre i gruppen för att leda in
dem i ballongsporten och den äldre för att aktivera dem att fortsätta tävla eller återkomma till
tävlandet. Vi kommer också att inspirera våra kvinnliga piloter och crew deltar mer i våra tävlingar
och på så sätt inspirerar andra till att starta sin pilotutbildning. Ballongsporten är en väldig
könsneutral sport där alla tävlar på samma villkor, och en målsättning är också att få våra kvinnliga
piloter att delta i internationella tävlingar.
Inom ballongsporten har vi 3 olika VM, ”normalt VM för alla, kvinnligt och junior VM. Dessa tävlingar
går på olika platser vid olika tidpunkter.
Vi kommer att satsa på:
•
•
•
•

Att vi skapar och uppdaterar träningsinstruktioner och eventuella tränarutbildningar.
Genomföra föreningsutveckling med organiserad träningsverksamhet för vuxna
Använda tävlingsformer för nybörjarnivå
Genomföra fler regionala och lokala klubbtävlingar

Eftersom vi finns utsprida över hela landet ger det oss också en möjlighet att lägga on-line tävlingar
på hemorten. Tävlingsledaren kan då följa piloterna via deras online track. Nedan länk är ett exempel
på en tidigare internationell tävling som genomförts: https://www.fai.org/news/early-birds-20worldwide-balloon-competition
Denna typ av tävlingar passar också våra klubbar bra eftersom de ofta endast har en ballong att dela
på mellan flera piloter.
Våra mål för de kommande två åren är:
•
•
•

Ballongsverige arrangerar fler lokala- och regionala tävlingar. 2022 räknar vi med minst tre
nya lokala tävlingar kan genomförs.
Att vi kan köra minst en online tävling per år 2021 och 2022
Genom att det blir enklare att följa och delta i tävlingar hoppas vi på ökat deltagarantal i SM i
ålderskategorin 20-64 år. Vårt mål är att 2021 ha åtta tävlande lag på SM.

Med stöd av ovanstående ansöker vi om ett projektbidrag på 50 000 kr för inköp och frakt av
”Balloon Live Sensor” Målsättningen är att Ballongfederationen investerar liknande belopp för att vi
skall kunna ha totalt 20 sensorer att låna ut till våra klubbar och tävlande lag.
Beställningen måste vara inne senast början vecka 48 och betalning måste vara gjord senast 10
december.
Därefter startar projektet efter leverans i mars 2021 och pågår till mars 2023.
Projektets arbetsgrupp eftersträvar en jämställd arbetsgrupp där minst bägge könen är
representerade.
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