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Stort tillykke med, at du har kvalificeret dig til 
Landsmesterskaberne i DM i Fagene!

Her får du en masse oplysninger om Landsmesterskaberne, tilmelding, transport,  
forplejning og meget mere. Læs det hele grundigt igennem, og husk at tilmelde dig 

som beskrevet i afsnittet om tilmelding. 

Du er altid velkommen til at ringe til DM i Fagenes hotline på tlf. 70 22 06 33,  
hvis du har yderligere spørgsmål.

I det nye år modtager du information om, hvordan du forbereder dig til  
Landsmesterskaberne, det endelige program og mere praktisk information.
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DATO, TID, STED
Landsmesterskaberne afholdes på DOKK1 i Århus, Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus, 
den 22. januar 2020 kl. 10.00 - 16.30.

PROGRAM
09.30 - 10.00: Busserne ankommer og morgensnack 
10.00 - 10.15: Velkommen til Landsmesterskaberne 
10.30 - 12.30: Landsmesterskaberne i dansk, matematik, biologi, historie og engelsk 
12.00 - 12.30: Holddeltagere og tilskuere spiser frokost 
12.30 - 13.00: Individuelle deltagere spiser frokost 
12.45 - 13.00: Velkommen til holdmesterskaberne 
13.15 - 15.15: Landsmesterskabet i holdopgaven 
15.15 - 15.45: Fællesfotografering foran DOKK1 og eftermiddagssnack 
15.45 - 16.30: Danmarksmestrene kåres 
16.30 - 17.00: Busafgang 

TILSKUERE
Som deltager til Landsmesterskaberne behøver du ikke tage afsted alene. Du er velkommen 
til at invitere lærere, venner og familiemedlemmer, som kan komme med DM-bussen og spi-
se sammen med dig på dagen. De skal blot tilmelde sig via det tilsendte gæstelink. Bemærk, 
at det er et krav, at ALLE dine tilskuere tilmelder sig. Dette er af sikkerhedsmæssige 
årsager.

DM i Fagene vil dog forberede jer på, at der ikke planlægges større underholdning og aktivi-
teter for tilskuere, og at dagen i høj grad vil bestå af ventetid. Muligheden for at medbringe 
tilskuere er til for, at du som deltager, ikke behøver at rejse alene. Du må tage lige så mange 
tilskuere med, som du har lyst til.

Pris for tilskuere:
Det koster 135 kroner pr. tilskuer at deltage. Prisen er inklusive forplejning på dagen. 

Tilskuere fra Sjælland kan komme med DM-bussen tur/retur for 400 kroner. Tilskuere fra 
Fyn og Jylland kan komme med DM-bussen tur/retur for 250 kroner.

Bemærk, at vi efter Landsmesterskaberne fakturerer din skole for dine tilskueres deltagel-
se. Hvis det ikke er din skole, men dine tilskuere selv, der skal betale, håber vi, at I selv kan 
ordne det med din skole. Ellers kan I kontakte Danske Skoleelever på tlf. 70 22 00 33, når 
skolen har modtaget fakturaen, så vi sammen kan finde en løsning.
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TRANSPORT OG OVERNATNING
DM i Fagene sørger for bustransport til og fra Landsmesterskaberne. Busserne vil holde i 
forskellige byer i landet, hvorfra vi har mange kvalificerede i nærheden. Vær opmærksom på, 
at der kan komme større eller mindre ændringer. Vi melder selvfølgelig alle ændringer ud. 
Derfor skal du holde godt øje med, om dit busholdested eller tidspunkt har ændret sig, når 
du modtager information i januar.

Når du skal med bussen, skal du kigge efter en turistbus med et DM i Fagene-skilt i for ruden. 
Har du spørgsmål eller problemer, kan du kontakte Karina Krog på tlf. 60 40 20 88.

BUSPLANER
KBH, DGI-byen, Ingerslevsgade – afg. kl. 05.10
Forventet hjemkomst ca. kl. 21.00

Kulsbjerg Skole afd. Stensved i Vordingborg – afg. kl. 05.10
Forventet hjemkomst ca. kl. 21.00

Sorø, Pendlerplads v. afkørsel 37 Sorø, Centervej – afg. kl. 06.10
Forventet hjemkomst ca. kl. 20.00

Frederikssund Private Realskole afg. kl. 05.15 
Forventet hjemkomst ca. kl. 21.00

Skt. Josefs Skole i Roskilde – afg. kl.  05.45
Forventet hjemkomst ca. kl. 20.30

Hellerup st., v- p-plads overfor stationen Hellerupgårdvej – afg. kl. 04.55
Forventet hjemkomst ca. kl. 21.15

Hjallese st. afg. kl. 07.15
Forventet hjemkomst ca. kl. 19.00

Sønderborg togstation – afg. kl. 06.40
Forventet hjemkomst ca. kl. 19.30

Vejle, Papuga Bus, Lundahl Nielsensvej 1 – afg kl. 08.15
Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00
 
Esbjerg, museumspladsen, Nørregade – afg. kl. 06.25
Forventet hjemkomst ca. kl. 19.45

Herning, Absalonsvej 2 v. Rema 1000 – afg. kl. 07.55
Forventet hjemkomst ca. kl. 18.30

Thisted Banegård – afg. kl. 06.00
Forventet hjemkomst ca. kl. 20.00

Aalborg Busterminal, perron 1 – afg. kl. 07.30 
Forventet hjemkomst ca. kl. 18.45

Hobro, pendlerparkering nær afkørsel 35 Hobro V, Skivevej – afg. kl. 08.15
Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00
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OVERNATNING:
Hvis du kommer langvejs fra, kan DM i Fagene tilbyde dig og dine tilskuere gratis overnatning 
i en sovesal på Danske Skoleelevers hovedkontor på Sindalsvej 9, 8240 Risskov den 21. 
januar.

Sovesalen består af 36 sovepladser i køjesenge, og I skal selv medbringe sengetøj og dyne 
eller sovepose. Derudover skal I selv planlægge transport til Danske Skoleelevers hoved-
kontor den 21. januar. DM i Fagene sørger for morgenmad og følges med jer i en rutebus 
ind til DOKK1 den 22. januar.

Hvis flere end 36 deltagere og tilskuere ønsker at overnatte på Danske Skoleelevers hoved-
kontor, vil vi blive nødt til at prioritere dem med længst afstand først, og vi kontakter dig, hvis 
vi må finde andre alternativer.

En anden mulighed er overnatning på hotel i Århus, som du selv skal booke. Lavprishoteller-
ne CABINN og City Sleep-In ligger begge i gåafstand fra DOKK1.

Eventuel refusion af rejse 
Hvis du benytter dig af muligheden for overnatning i Århus, skal du selv planlægge rejsen.  
I så fald kan DM i Fagene refundere den billigst mulige rejseudgift, dog maksimum 400 
 kroner pr. deltager fra Sjælland og 250 kroner pr. deltager fra Jylland. 

Send en mail til info@dmifagene.dk hvis du ønsker refusion af din rejse, så aftaler vi nærmere.

FORPLEJNING
Til Landsmesterskaberne har DM i Fagene sørget for let forplejning ved ankomst, om ef-
termiddagen og til busturen hjem. Derudover får du frokost og vand. Vi bestiller varieret 
mad, så der er taget højde for allergier og andre spisevaner. Specielle behov og spisevaner 
angives ved tilmeldingen. Der bestilles mad til både deltagere og tilskuere, og derudover har 
DOKK1s egen café også åben, hvis kaffe eller mere mad ønskes. Ved ankomst udleveres en 
keyhanger, som du skal have på, når du afhenter mad.

TILMELDING
Det er vigtigt, at du tilmelder dig inden den 11. december, så vi får bekræftet, at du kommer 
til Landsmesterskaberne, og så vi har de nødvendige oplysninger på dig. Husk også at sørge 
for, at din/dine tilskuere får tilmeldt sig, når du har tilmeldt dig, inden den 11. december.

Det er meget vigtigt, at du bruger dit eget telefonnummer til din tilmelding, og at du ikke bru-
ger det samme telefonnummer til at tilmelde tilskuere. Vi bruger nemlig dit telefonnummer 
til at genkende dig i systemet, så hvis du tilmelder din lærer som tilskuer med dit telefonnum-
mer, kommer du til at hedde din lærers navn til Landsmesterskaberne.

Inden du tilmelder dig, skal du have taget stilling til og besluttet dig for følgende ting, som 
du skal angive ved tilmeldingen. Tilskuere skal kun tage stilling til transport/overnatning og 
spisevaner:

• Transport/overnatning: Vi skal vide, om du vil med en af DM i Fagenes 
busser, om du vil overnatte på Danske Skoleelevers hovedkontor, eller 
selv sørger for det hele. 



• Spisevaner: Hvis du har specielle spisevaner, skal dette angives ved tilmeldingen, så vi 
kan imødekomme dine behov. Hvis vi ikke spørger til din allergi/spisevane, er det fordi 
det ikke vil være relevant for den planlagte menu.

• Deltagelse i evalueringsinterview: I løbet af dagen vil der være gruppeinterviews, som 
DM i Fagene laver for at blive bedre. Ved tilmeldingen skal du tage stilling til, om vi må 
kontakte dig og invitere dig til at være med til et gruppeinterview, så du kan være med 
til at evaluere DM i Fagene og Landsmesterskaberne. Det vil ikke påvirke din deltagelse i 
mesterskaberne, og der er biografbilletter på højkant, hvis du deltager.

• Læse-/skrivevanskeligheder: Opgaverne til Landsmesterskaberne bliver udleveret fy-
sisk på papir. Hvis du har læse-/skrivevanskeligheder, vil vi gerne lægge opgaverne på 
et USB-stik til dig, så du kan bruge din computer og dertilhørende hjælpeprogrammer 
til opgaveløsningen. Vi skal blot vide det på forhånd. Hjælpeprogrammerne skal du have 
downloadet til din computer inden Landsmesterskaberne.

Du tilmelder dig ved at benytte det tilmeldingslink, som du finder øverst i din invitation. Det 
er vigtigt, at du udfylder alle felter og besvarer alle spørgsmål.

Vær opmærksom på, at din registrering først er fuldendt, når du har modtaget og tastet 
den godkendelseskode, du modtager på sms ved tilmeldingen.

Husk også at sørge for, at din/dine tilskuer(e) bliver tilmeldt korrekt. I kan eventuelt gøre det 
sammen, så I er sikre på at bruge det rigtige link. Når tilskueren skal vælge skole, skal han/
hun blot vælge den skole, du som deltager går på. Husk, at man ved tilmeldingen fuldender 
sin registrering ved at taste den sms-kode, som tilskueren får. Det er derfor vigtigt, at din 
tilskuer er til stede, hvis du sørger for tilmeldingen.

Igen vil vi understrege, at det er meget vigtigt, at du bruger dit eget telefonnummer til din 
tilmelding, og at du ikke bruger det samme telefonnummer til at tilmelde tilskuere. Vi bruger 
nemlig dit telefonnummer til at genkende dig i systemet. Hvis du tilmelder din lærer som 
tilskuer med dit telefonnummer, kommer du til at hedde din lærers navn til Landsmester-
skaberne.

PRÆMIER
Til Landsmesterskaberne har vi et diplom og en badge til dig, fordi du er blevet Regional 
mester. 

Derudover er der medaljer til dem, der var den allerbedste Regionsmester i sit fag.

Præmierne til Danmarksmestrene i dansk, matematik, biologi, historie, engelsk og holdopga-
ven er 2000 kroner før skat pr. person, en pokal, en medalje og en hemmelig præmie.
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