
DPM i 7-Mands fodbold 
for mænd og kvinder. 

 
  

 
 
 
 

Nu 2 dages arrangement. 
 

Vi ses til et brag af et stævne. 
 

29 – 30 aug. 2023 



Danske politimesterskaber i 7-mands fodbold for 
kvinder og mænd 2023. 

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

Danske politimesterskaber i 7-mands fodbold 2023: 
 
            BEMÆRK: 2 dage - onsdag den 29. august og torsdag den 30. august 2023. 
 
Sted:   Slagelse Hallen, Parkvej 41, 4200 Slagelse 
  Stævnet vil blive afholdt i henhold til evt. gældende retningslinjer og anbefalinger fra myndighedernes side.  

 
Tilmeldingsfrist:  Sidste frist for tilmelding er fredag den 30. juni 2023  

Peter Wihan på e-mail: PTW001@politi.dk  
 
Kammeratsskabsaften:   Kantinen på Slagelse PG – Antvorskov Alle 139, 4200 Slagelse. 
                                                2 retters menu, incl. 1 valgfri drik - 250 kr. pr. person.  
 (I baren sælges div. øl, vin, vand, shots) 
 
Tilmelding:   Skal ske til Peter Wihan på e-mail: PTW001@politi.dk   

Der betales et tilmeldingsgebyr på 500 kr. pr. hold. Husk at skrive 
holdnavn/forening og mrk. Fodbold2023. 

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

0327886. Hvis I deltager i kammeratskabsaftenen, er det samme 
kontonummer. Husk at skrive, hvor mange deltagere der betales for. 

 
Regler:  Der spilles efter Dansk Politiidrætsforbunds konkurrenceregler for  

7-mands fodbold – se: www.politisport.dk  
 
Præmier:  Dansk Politiidrætsforbunds medaljer + lodtrækning. 
 
Parkering:   Gode parkeringsmuligheder ved hallen Parkvej 33. - Undgå værdier i bilen. 
 
Bemærk:   Der må ikke medbringes egen mad- og drikkevarer i hallen og 

klublokalerne, dette skal købes i hallen. (Sandwich og drikkelse kan købes på 
stedet - SPI er vært med 1 x bespisning på valg fri dag – Spisebilletter udleveres) 

 
Overnatning:  Overnatning varetages og arrangeres selv af de deltagende foreninger.  
Anbefales:  Only Sleep: Trafikcenter Alle 2, 4200 Slagelse tlf. 58505360 – (begrænset plads) 500 meter til 

Politigården – Se vedhæftet. (kort frist og begrænset plads) 
 Hotel Lillevang knap 400 meter til politigården – se vedhæftede (begrænset plads) 
   
Kampprogram: Fremsendes når alle tilmeldinger er modtaget. (Bindende tilmelding) 
 
  

Med venlig hilsen 
 

   Rune Ravn / Brian Sørensen / Nihat Carkaci 
Slagelse PI 

Tlf. 41328738 
E-mail: ptw001@politi.dk 



TILBUD Hotel Lillevang. 
 
 
  
Tak for din mail. Vi har bestemt plads til jer. 
 
Der er i alt 14 værelser ledige fra den tirsdag den 29. august til onsdag den 30. august: 
   
Vi har 2 stk. Familie Suiter med 4 sovepladser (1 dobbeltseng og 1 sovesofa).  
Pris: 1.000 kr. pr. værelse. 
  
Vi har 4 stk. Comfort Suite, som primært er til 2 personer men har også sovesofa hvis man ønsker at sove 
flere. 
Pris: 950 kr. pr. værelse. 
  
Desuden har vi 8 stk. Standard Suite, som er til 2 personer. 
Pris: 825 kr. pr. værelse 
 
Deadline 14 juni. Men først til mølle, 
 
Jeg kan ligeledes reservere campingpladsen som en mulighed. 
Booking telefonisk med kode POLITI23 
 
Med venlig hilsen 
Jens Gotlieb 
Hotel Lillevang 
Jyllandsvej 32 
4200 Slagelse 
Tlf. 6915 5656 
Hotel Lillevang info@hotel-lillevang.dk 
 

 



TILBUD Only Sleep. 
Bemærk meget kort deadline. 
 
 
 
 
 
Vi kan i år tilbyde Jer værelser til nedenstående priser.  
 
I den uge I har valgt er der Havelandskabsmesse, så vi er nødt til at fremskynde deadlinen til d. 1/4-23, da 
der er mange bookinger til messen. 
 
Vi kan tilbyde Jer: 
 

 Dobbeltværelser til kr. 995,- (prisen i den uge er kr. 1295,-) 
 3-sengsværelser til kr. 1295,- (prisen i den uge er kr. 1495,-) 
 4-sengsværelser til kr. 1395,- (prisen i den uge er kr. 1595,-) 

 
Morgenmadsarrangement til kr. 139,- pr. person. 
 
Priserne forudsætter direkte henvendelse til hotellet enten via mail eller telefon. Der opgives koden 
POLITI23. 
 
 
Bedste hilsner / Best regards 
Laura 
 
 
Kontakt os 
Mail: info@onlysleep.dk 
Tlf. +45 58 50 53 60 
Web: www.onlysleep.dk 
 


