Indbydelse til
De Danske Politimesterskaber i håndbold 2021

Politiets Idrætsforening Nykøbing F. og Dansk Politiidrætsforbund indbyder
hermed til politimesterskaber i håndbold:

Mandag den 4. og tirsdag den 5. oktober 2021
I Nykøbing F. hallerne, som er beliggende ved Nørre Boulevard 4A, 4800 Nykøbing
F.
Mesterskaberne afvikles - afhængig af antal tilmeldte hold - med en eliterække og
en A-række for herrer samt en damerække. Den endelige puljeinddeling, der
foretages af DPIF’s håndboldudvalg efter tilmeldingsfristens udløb, og
kampprogram sendes til kontaktpersonerne i god tid før mesterskabernes afvikling.

Præmier
Der konkurreres om forbundets medaljer og ejendomspræmier.

Tilmeldingsgebyr
Tilmeldingsgebyr pr. hold 1.500,00 kr.

Kammeratskabsaften
Kammeratskabsaften afholdes ligeledes i Nykøbing F. hallerne, mandag den 4.
oktober 2021 kl. 18.30. Spisning kl. 19.00.

Menuen og programmet for aftenen er ikke endeligt på plads, men lægger sig tæt op
af de sidste års arrangementer.

Pris pr. deltager til kammeratskabsaften er 250,00 kr.

Indkvartering
Ved foreningernes egen foranstaltning.
Der er flere overnatningsmuligheder i Nykøbing F. Har man brug for råd og
vejledning i den forbindelse, så kan Morten A. Jensen, mail maj005@politi.dk
kontaktes.
Cafeteria
Hallernes café vil være åbent begge dage under mesterskaberne.

Tilmelding
Bindende tilmelding på vedlagte tilmeldingsblanket til:

Politiets Idrætsforening Nykøbing F.
Att: Morten A. Jensen, maj005@politi.dk

Betaling af startgebyr og kammeratskabsaften indsættes på:

Arbejdernes Landsbank, reg.nr. 5359, kontonr. 0000309870.

Tilmelding- og betalingsfrist
Tilmelding og betaling skal senest ske tirsdag den 1. september 2021.

Transport
Der arrangeres ikke transport for holdene under mesterskaberne.

Generel info: Mesterskaberne vil blive afholdt i henhold til gældende retningslinjer
og anbefalinger fra myndighedernes side i forhold til Covid-19. Dette kan også med
kort varsel betyde ændringer i forhold til ovenstående. I så fald vil der ske hel eller
delvis tilbagebetaling.

Vi glæder os til at byde jer alle velkommen og ser frem til et godt stævne.

Med venlig hilsen
Morten A. Jensen
Politiets Idrætsforening Nykøbing F.

Tilmeldingsblanket
Danske politimesterskaber i håndbold den 4. og 5. oktober 2021

Navn/forening:
Damer – 1500 kr. pr. hold
Herre Elite – 1500 kr. pr. hold
Herre A-række – 1500 kr. pr.
hold
Antal personer til
kammeratskabsaften – 250 kr.
pr. person
I alt til betaling

Antal:

Tilmelding og betaling skal ske senest den 1. september 2021.

Pris i alt:

POLITIETS IDRÆTSFORENING
KØBENHAVN
H. C. Andersens Boulevard 42, 1.tv.
1153 København V

Telefon 35 21 92 70
E-mail: pi-kbh@po-kbh.dk
www.pi-kbh.dk
facebook.com/sportipolitiet

28. juni 2021 /mh
DANSKE POLITIMESTERSKABER I HÅNDBOLD
MANDAG DEN 4. OG TIRSDAG DEN 5. OKTOBER 2021 ARRANGERET AF NYKØBING F. PI

Kære alle sammen.
I forbindelse med fremsendelse af indbydelsen får I hermed nogle praktiske oplysninger.
Det er et krav, at alle deltagere er medlem af PI – København.
Der tilbydes overnatning d. 4. – 5. september.
Der gives tilskud til transport, -reglerne er 4 personer i bilen – 2 kr. pr. km, jo færre i bilen, jo
mindre i tilskud.
Ønsker man ikke at benytte sig af tilbuddet om spisning og/eller overnatning, skal dette meddeles
ved tilmelding.
PI – København afholder udgifterne til startgebyr, kammeratskabsaften og overnatning.
Tilmelding til mesterskaberne fremsendes på mail til pi-kbh@pi-kbh.dk
SENEST 1. SEPTEMBER 2021
På PI-Københavns vegne
Gunnar Nørager
Formand

