
           Danske politimesterskaber i mixvolleyball 
 

Slagelse Politiidrætsforening inviterer hermed, i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund, til de 

Danske politimesterskaber i mixvolleyball 2020: 

 

            Tirsdag den 20. oktober og onsdag den 21. oktober 2020. 

 

Sted:   Sørbyhallen, Kirkerupvej 16A, 4200 Slagelse 
  Stævnet vil blive afholdt i henhold til gældende retningslinjer og anbefalinger fra myndighedernes side.  

 

Tilmeldingsfrist:  Sidste frist for tilmelding er mandag den 7. september 2020 til  

Peter Wihan på e-mail: PTW001@politi.dk  

 

Kammeratsskabsaften:   Kantinen på Slagelse PG – Antvorskov Alle 139, 4200 Slagelse. 
Afslutning vil blive afholdt i henhold til gældende retningslinjer og anbefalinger fra myndighedernes side. 

  

                                                2 retters menu inkl. 1 øl/vin eller sodavand: 200 kr. pr. person. 

 

Tilmelding:   Skal ske til Peter Wihan på e-mail: PTW001@politi.dk   

Der betales et tilmeldingsgebyr på 1.500 kr. pr. hold. Husk at skrive 

holdnavn/forening og mrk. mixvolley2020. 

 

Betaling:   Indbetales til Slagelse Politi Idrætsforening på reg.nr. 5356 Konto nr. 

0327886. Hvis I deltager i festaftenen, er det samme kontonummer. Husk 

at skrive hvor mange deltagere der betales for. 

 

Regler:  Der spilles efter Dansk Politiidrætsforbunds konkurrenceregler for mix-

volleyball – se: www.politisport.dk  

 

Præmier:  Dansk Politiidrætsforbunds medaljer + lodtrækning. 

 

Parkering:   Gode parkeringsmuligheder ved hallen. - Efterlad ikke værdier i bilen. 

 

Bemærk:   Der må ikke medbringes egen mad- og drikkevarer, dette skal købes i 

hallen. (Såfremt det er muligt, serveres der en sandwich tirsdag) 

 

Overnatning:  Overnatning varetages og arrangeres selv af de deltagende foreninger.  

- Godt tilbud fra Only Sleep vedlægges.  

(8 km. til hallen / 2 km til midtbyen / 400 meter til Politigården) 

   

Kampprogram: Fremsendes når alle tilmeldinger er modtaget. (Bindende tilmelding) 

 

  

Med venlig hilsen 

 

Peter Wihan / Erik Hansen 

Slagelse PI 

Tlf. 41328738 

E-mail: ptw001@politi.dk 
www.politisport.dk 

 



Tilbud overnatning i forb. m. DPM i Mixvolley. 
 

 

 

 

FRA Only sleep:  

 

Vi kan sagtens huse jeres gæster, vi kan tilbyde følgende: 

 

Dobbeltværelser kr. 650,- pr. værelse pr. nat 

 

3 personers værelse kr. 750,- pris pr. værelse pr. nat 

 

4 personers værelse kr. 850,- pris pr. værelse pr. nat 

 

Stor lækker morgenbuffet inkl. Kaffe, The og juice pris pr. person kr.99,- pr. dag. 

 

 

 

Priserne forudsætter direkte booking til hotellet enten via mail eller telefon, med henvisning til SLAGELSEPI 

� 

 

Lad mig endelig vide hvis i har spørgsmål eller andet. 

 

De bedste hilsner 

 

Helena Hansen 

Hotel Manager 

 

OnlySleep 

Trafikcenter Allé 2 

4200 Slagelse 

58 50 53 60 

www.onlysleep.dk 

Vi tilbyder også alt inden for kursus- og konferencefaciliteter. 

 


