
Tilmeldingsfrist 30. august 2020

INVITATION fra DGI Krocket

Vejen Idrætscenter

DM for HOLD
12.-13. sept. 2020



DGI Krocket indbyder til DANMARKSMESTERSKAB for HOLD,

12. september 2020 kl. 10.00 til 13. september 2020 kl. 16.00

i Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1, 6600 Vejen.

Landsdelenes vindere i de respektive rækker inden for de afholdte

landsdelsturneringer inviteres til at deltage. Der kan tilmeldes landsdelsvindere i

følgende rækker:

1. division/M1 Serie 1/B1

2. division/M2 Serie 2/B2

3. division/A1 Serie 3/C1

4. division/A2 Serie 4/C2

Landsdele, der endnu ikke har en landsdelsturnering, kan tilmelde rækkevindere fra

landsdelsstævner.

DELTAGERGEBYR

Pris uden overnatning: 840,00 kr.

Overnatning - enkeltværelse: 1.400 kr*

Overnatning - dobbeltværelse: 1.200 kr.*

Overnatning - 4-sengsværelse: 1.050 kr.*

Alle værelserOvernatning på Sportshotel Vejen, inkl. sengelinned og håndklæde

Deltagergebyret omfatter

Deltagelse i DM

Formiddagskaffe ved ankomst lørdag,

Frokost lørdag og søndag,

Eftermiddagskaffe lørdag og søndag,

Festmiddag lørdag aften

Morgenmad søndag.

Ønskes ankomst fredag skal dette forudbestilles ved Vejen Idrætscenter og afregnes

direkte til stedet. Oplys om det både drejer sig om overnatning og forplejning fredag

aften og lørdag morgen. Pris oplyses ved bestilling!

Det vil være muligt at booke en plads til egen campingvogn ved idrætscentret, hvor

der vil være lagt strøm ud til alle forhåndsreserverede enheder.

Der vil være åbent ind til de nærmeste toiletter & bruserum, så de kan benyttes.

Prisen for overnatning i egen campingvogn er 140 kr. pr. person inkl. strøm for hvert

døgn. Dette skal bestilles og betales direkte ved Vejen Idrætscenter.
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Vejen Idrætscenter kan kontaktes på tlf. 7536 0500.

NB: HUSK ved bestilling at oplyse, at det vedrører DM i krocket!

Ledsagere, der kun ønsker at deltage i aftenfesten lørdag, kan deltage for en pris

af 300,00 kr. pr. person (INGEN overnatning). Ønskes der overnatning fra lørdag til

søndag, er prisen for fest og overnatning 700,00 kr. pr. person. Ønskes der

overnatning og fuld forplejning, er prisen 1000,00 kr. pr. person.

Tilmelding & betaling foregår via linket nedenfor.

TILMELDING

Tilmelding og betaling skal foregå online senest 30. august 2020 via linket her:

http://events.dgi.dk/start.aspx?an=202005715091

TILMELDINGSVEJLEDNING

I online-tilmeldingen er der et felt, der hedder “Holdnavn”. Her noteres holdnavn,

række og numre på holdets personer, ex.: Mygdal M1-1 eller Mygdal M1-2 (‘-1’ er de 2

spillere, der danner makkerpar 1 og ‘-2’ er de 2 spillere, der danner makkerpar 2).

Man kan kun tilmelde og betale for 1 person ad gangen, så alle personer skal

tilmeldes enkeltvis.

PROGRAM

Deltagerliste & endeligt program vil blive udsendt via mail umiddelbart før DM.

Vi håber at se rigtig mange i Vejen.

God sommer!

Venlig hilsen

DGI Krocket - Idrætsledelsen

Sendt til:

DGI Krockets udvalgsformænd i landsdelene

Sendt til orientering:

DGI Krocket - Idrætsledelsen

Juli 2020
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