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DcH’s Danmarksmesterskaber den 24. og 25. september 2016 

 

 

I år er det DcH Næstved og DcH Fakse, der byder velkommen til de hunde og hundeførere, der er udtaget til Danmarks 

civile Hundeførerforenings Danmarksmesterskaber (DcH’s DM). DM 2016 vil blive afviklet i den skønne by Næstved. 

Kobberbakkeskolen afdeling syd vil være centrum for arrangementet. Tidligere hed denne skole Sydbyskolen og adres-

sen er Parkvej 109, 4700 Næstved. 

Planlægningen har været i gang i 2 år og vil blive intensiveret over sommeren. Rigtig mange medlemmer fra lokalfor-

eningerne vil blive involveret, når vi nærmer os den store weekend, og vi håber, at klubbernes arbejde vil resultere i en 

rigtig god hundeweekend for både deltagere, hjælpere, dommere og ikke mindst tilskuere. 

Interesserede kan allerede nu følge med i planlægningen på Internettet (https://dchdm2016.wordpress.com) Her kan 

man også studere mulighederne for overnatning i lokalområdet. 

 

Tidsplan – lørdag 
07.30 – 09.00                      Morgenmad/brunch på skolen/i dommerlokale 

08.00 – 09.15                      Indskrivning/ registrering af deltagere i lokale på skolen 

09.30 – 09.45                      Orientering af fanebærere. Opstilling kredsvis og uden hund. 

10.00 – 10.30                      Indmarch  

10.30 –11.00                       Åbning af DM ved DcH’s formand Torben Kjærbo Ibsen, Næstveds borgmester Carsten 

                                            Rasmussen og lokalafdelingsformændene Næstved/Fakse. 

11.15 – 11.30                      Orientering af hundeførere ved klasselederne. 

11.30 – 17.00                      Konkurrencerne afvikles 

12.00 – 13.00                      Gæste VIP frokost 

19.00 – 22.00                      Kammeratskabsaften på Menstrup kro 

  

Tidsplan – søndag 
07.30 – 08.30                      Morgenmad dommere i dommerlokale/morgenmadsbuffet deltagere  

09.00 – 13.00                      Konkurrencerne afvikles. 

13.00 – 14.30                      Frokost for dommere m. fl. 

14.45 – 15.00                      Opstilling til indmarch 

15.00 – 17.00                      Indmarch og præmieoverrækkelse og afslutning af DM 2016 

 

Parkering 

Der vil være god skiltning til parkeringsområderne samt et antal parkeringsvagter, der vil sikre, at alle finder den rigtige 

plads. Alle deltagende hundeførere skal parkere på anvist P-plads for klassen. P-billet skal downloades fra hjemmesiden 

og anbringes synligt i forruden med tydeligt navn på hundefører. 

 

Indskrivning 

Ved ankomst til DM skal hundeførere indskrives, hvilket sker i Aulaen - følg skiltningen. Hvis man bliver forsinket el-

ler andre forhindringer indtræder, kontakt venligst Lene Nielsen på telefon 28 60 19 59 eller René Pedersen på telefon  

23 74 12 39. 

 

Konkurrenceområde stuedressur 

Centralt for konkurrenceaktiviteterne vil der være madtelt, tombola med flotte præmier samt boder med diverse hunde-

udstyr. 

I madteltet samt Café Sydpolen kan der købes forskellige lækkerier samt øl, sodavand, kaffe/the og kage. Det endelige 

menukort samt priser vil blive oplyst på hjemmesiden og i programmet. 

 

 

 

 

https://dchdm2016.wordpress.com/
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Kammeratskabsaften 

Den traditionelle kammeratskabsaften foregår på Menstrup Kro. Prisen for arrangementet er 230 kr. uden drikkevarer, 

der købes ved arrangementet. 

Information om tilmelding vil fremgå af hjemmeside. 

  

Menu 

Forret:  Tunmousse med plukket salater. 

Hovedret:  Okseculotte, svinekam, 2 slags kartofler, 2 slags sauce  

  samt salatbar med dressing. 

Dessert:  Is samt kaffe og te 

 

Information om kvalificering 

Alle de hundeførere, der har kvalificeret sig til deltagelse i DcH’s DM 2016, vil blive offentliggjort på hjemmesiden, 

når de sidste kvalificerende konkurrencer er afviklet. 

 

Vi glæder os rigtig meget til at byde jer velkommen til en forhåbentlig sportslig weekend i hundens tegn. 

 

Med venlig hilsen 

DcH Næstved og DcH-Fakse 

 


