DM 2022

Fuglsøcentret 23 – 25 september

Velkommen til DM 2022
Dansk Politihundeforenings
danmarksmesterskab 2022 bliver afholdt af
Hovedbestyrelsen. I år bliver mesterskaberne
afholdt på Mols og omegn. Fuglsøcentret er
omdrejningspunktet for DM, her er
overnatning, spisning og hovedstandplads.

Tilmelding.
Tilmelding til DM 2022 skal foregå på Dansk
Politihundeforenings hjemmeside
www.danskpolitihundeforening.dk
Tilmelding vil være tilgængelig på
hjemmesiden i juli måned.

Indkvartering.
Indkvarteringen vil i år være på Fuglsøcentret
i dobbeltværelser. Det er tilladt at have hund på
enkelte værelser mod en merbetaling.
Værelserne vil være tilgængelige fra kl. 15.00.

Skulle der være spørgsmål dertil, kontakt da
Vivi Hermannsen på mobil nr. 40 61 01 71
eller på mail
sekretariat@danskpolitihundeforening.dk
Klasseledere.

Hovedstandplads.
Hovedstandpladsen er beliggende ca. 50 m. fra
Fuglsøcentret, på den anden side af vejen. Her
vil der være mange forskellige stande samt
boder med mad og drikke til meget rimelige
priser.
Der kan betales med kontanter eller MobilePay
til nr. 0152SW eller 1503US
Bespisning.
Morgenmad
foregår
i
Fuglsøcentrets
restaurant.
Kammeratskabsaften
fredag,
middagen lørdag aften samt festaftenen søndag
foregår i festsalen på Fuglsøcentret.
Madpakker udleveres på hovedstandpladsen.
Madpakker til dommere & figuranter bringes
ud til de enkelte standpladser.
Indmarch.
Indmarch vil foregå fra hotellets P-plads over
vejen og ind på hovedstandpladsen -en meget
kort tur som kun tager få minutter. Herefter vil
den
officielle
åbning
af
Danmarksmesterskabet foregå.

Afslutningsvis vil der være opstilling til
fotografering i de respektive klasser.

Patruljeklassen:
Klasseleder: Kim Rasmussen
Grenaa PH (sek. 2)
Assistent: Carsten Sørensen
Grenaa PH (sek. 2)
Kriminalklassen:
Klasseleder: Frank Hovgesen
Østjyllands Politi
Assistent: Bjarke Knudsen
Østjyllands Politi
Vinderklassen:
Klasseleder: Jørgen Weinkouff
Østjyllands Politi
Assistent: Morten Borre
Østjyllands Politi
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Priser:
Fuldt arrangement ved indkvartering i
dobbeltværelse 2100,- pr. person.
I fuldt arrangement er der inkluderet 3x
overnatning inklusive morgenmad, middag
fredag, lørdag, festmiddag søndag samt
madpakke lørdag og søndag.
Der er ikke mulighed for tilkøb af enkelt
værelse. Merpris for hund på værelse kr. 400,for alle dage.
Middag fredag, lørdag aften og gallamiddag
søndag aften kan tilkøbes separat.
Der vil være levende musik både fredag &
søndag.
Kammeratskabsaften fredag
Gryderet med ris og grønt.
Inklusive kaffe & kage.
Kr. 175,Middag lørdag aften
Buffet med kylling & kalv
1 slags kartoffel, varmt grønt,
salat & brød
Inklusive Kaffe & kage.
Kr. 200, Festmiddag søndag aften
Forret: Varmrøget laks
Hovedret: Oksefilet med kartoffel, passende
garniture og sauce
Dessert: Is, kage og frugt
Drikkevarer: Øl, vin og vand ad libitum
gældende under middagen fra kl. 19.30 – 23.00
Inklusive Kaffe kr. 750,-.
Praktiske oplysninger.
Sekretariat finder man på Fuglsøcentret, ved
siden af Hovedstandpladsen.
Se skiltning.
Hjemmeside:
www.danskpolitihundeforening.dk

Der tages forbehold for ændringer.

