Den 13. december 2021

INVITATION TIL DM I ORIENTERING MELLEM - 2022

Kære idrætsklubber
Dansk Døve-Idrætsforbund kan hermed udskrive et officielt danmarksmesterskab: DM i
Orientering Mellem 2022 for døve.
Dato: Søndag den 13. marts 2022
Starttid: Søndag kl. 10.00
Sted: Kirkemilen, Skagens Odde (Adressen kommer senere)

Dansk Døve-Idrætsforbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
DK-2605 Brøndby
+45 2990 9113
ddi@deafsport.dk
www.deafsport.dk
Bankoplysninger
Nordea bank

Der inviteres til officielt danmarksmesterskab i orientering i disciplinen Mellem. DDI har

Reg nr.: 2217

påtaget sig ansvaret for arrangementet i samarbejde med Vendelboerne OK og byder

Kontonr.: 0563909625

velkommen til Højengran.
Bestemmelserne omkring turneringen
Turneringen afvikles i klasser:
Damer:
D20
D21
D45
D60
Herrer:
H20
H21
H45
H60
DDI’s reglement vedr. overholdelse af høregrænse plus ikke anvendelse af høreapparat/CI
gælder til turneringen, samt der er kravet at deltagerne skal være medlem af
orienteringsafdeling i en medlemsklub under DDI.

CVR: 74 50 30 12

Tilmelding
Det er kun klubber som kan tilmelde løbere til officielt DM i orientering Mellem. Klubberne
skal sørge for at sende tilmeldingen, med listen over løbere, til Lars Ryberg Vikkelsø på
mail: ryb@deafsport.dk med følgende informationer:
Døveidrætsklub
Klasse
Navn
Årgang
Sidste frist for tilmelding til DM er den 11. februar 2022.
Startret for DM-arrangementet
Hvis din klub har modtaget et nyt medlem, så skal der tjekkes op på om vedkommende har
audiogram på plads, og dermed har startret indenfor orientering. Fristen for at tilmelde et
nyt medlem hos DDI, der vil deltage til DM er senest 1. marts 2022. Det kan ske ved at
sende en mail med informationer til André Kobberholm på mail ak@deafsport.dk, det
gælder også hvis I har spørgsmål til startret eller lignede.
Pris
Deltagergebyret er på 150 kr. pr deltager.
Merpris ved leje af SPORTident-løbebrik, 15 kr.
Bortkommen SI-brik erstattes med 200 kr.
Når DDI har modtaget tilmeldinger, så sender DDI en faktura til klubben sammen med
oplysninger om hvordan og hvornår fristen er for indbetalingen.
Overnatning
Reservation / betaling af overnatning skal selv foretages af deltagerne eller klubberne.
Kontakt
Eventuelle spørgsmål kan rettes pr. mail til Lars Ryberg Vikkelsø fra arbejdsgruppen,
ryb@deafsport.dk

* Ret til ændringer forbeholdes. Eventuelle ændringer meddeles ved udsendelse af mail og på hjemmesiden. *

Venlig hilsen

Lars Ryberg Vikkelsø
Medlem af arbejdsgruppe
ryb@deafsport.dk

