I år er det 30. gang, at Dansk Drage Klub arrangerer international dragefestival på stranden ved
Lakolk. I år kommer der gæster fra Kina og Indien for, at se vores dragefestival og få et indblik i,
hvor stor den er.
Der vil, som altid, være forskellige events i forbindelse med dragefestivalen. Mange spændende
indslag vil gøre det til en oplevelse for de aktive drageflyvere og de tusinder af mennesker, der
kommer for at se de mange flotte drager.
Dragefestival på Rømø er en oplevelse man vil mindes, men pas på det kan let blive en livsstil. Det
er det for mange af de drageflyver, som hvert år valfarter til Rømø for, at vise de sidste kreationer
af forskelligartede drager og måske løbe med en præmie. Det er også, der hvor nybegynderen kan
få et par gode tips. Mange har oplevet en mere erfaren drageflyver har henvendt sig med gode råd
og tips, når dragen ikke helt gør som den skal.
Rømø dragefestival byder som en af de få på natflyvning. En event, som er blevet større med tiden,
hvilket ikke mindst skyldes, at det er blevet lidt nemmere, at lave lys på dragen. Det har gjort natflyvning til vel nok den hyggeligste del af dragefestivalen.

Fredag den 7. sept.

- ankomst
- fri flyvning
- karameludkast fra dragefærge i løbet af dagen.

Lørdag den 8. sept.

9.00 – 21.45
- fri flyvning
- karameludkast fra dragefærge i løbet af dagen.
14.00 – 15.15 Bedømmelse af et-linede drager. Dommere bedømmer drager. Deltagende drager
skal kunne flyve i dette tidsrum samt være hjemmebyggede/-syede.
16.00 Præmieoverrækkelser til bedste et-linede hjemmesyede/-byggede drager.
DRAGERNE SKAL FREMVISES I FLYVEFELTET.
20.30 – 21.45 natflyvning - præmieoverrækkelse til mest fantasifulde og bedst belyste samt hjemmebyggede drage.
NB. Fyrværkeri er ikke tilladt!

Søndag den 9. sept.

9.00 – 16.00
- fri flyvning
- karameludkast fra dragefærge i løbet af dagen.
14.30 Bedste hjemmelavede børnedrage (max. 12 år)
15.00 Vi takker af og glæder os til næste år.

DEUTSCH
Seit 30 Jahren hat Dansk Drage Klub jetzt
Rømø Drachenfestival arrangiert.
Auch dieses Jahr gibt es verschiedene
Events am Strand bei Lakolk. Hier kann man
die schönen Drachen ansehen, selbst mit
Drachen fliegen oder mit Drachenfliegern
sprechen.
Rømø Drachenfestival ist immer ein tolles
Event den man nicht vergisst. Drachenfliegen ist schön ob man selbst fliegt oder
nur zuschauer ist.
Rømø Drachenfestival ist eine von die
wenigen die auch Abendfliegen haben. Hier
werden mit beleuchtete Drachen geflogen.
Wirklich ein schönes Anblick.

Freitag 7. Sept.
•
•
•
•

Ankunft
Freies Flug
karamelwurf
Aussprung für Teddybären im Laufe des Tages

Samstag 8. Sept.

9.00 – 21.45
•
freies Flug
•
karamelwurf
•
Aussprung für Teddybären im Laufe des Tages
14.00 – 15.15
Bewertung von selbstgenähte Drachen.
Die Preisrichter wählen die besten Drachen in den verschiedenen Kategorien aus. Nur Drachen die
fliegen können teilnehmen.
16.00
Überreichung von Prämien an die besten selbstgenähten Drachen. Die Drachen müssen in das
Flugfelt vorgezeigt werden.
20.30 – 21.45
Abendflug mit Lichtern an den Drachen. Prämien wird an dem Drachen mit meistens Fantasie und
die beste beleutung überreicht.
NB. Feuerwerk nicht erlaubt/Fireworks not allowed

Sonntag 9. Sept.

9.00 – 16.00
•
Freies Flug
•
Karamelwurf
•
Aussprung für Teddybären im Laufe des Tages
14.30 Beste selbstgemachte Drachen – Kinder Wettbewerb bis 12 Jahre
15.00 Wir machen für dieses Jahr schluss und freuen uns schon auf nächtes mal.

SÆT X NU
JETZT MARKIEREN

2020: 4. - 6. sept.
2021: 3. - 5. sept.
2022: 2. - 4. sept.
2023: 1. - 3. sept.
2024: 6. - 8. sept.
2025: 5. - 7. sept.

