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DCH afholder DM i Vejen  
d. 25. og 26. september 2021.

DCH Vejen og DCH Kolding er i år arrangører af DCH’s Dan-
marksmesterskab.
Stævnet består af DM i disciplinerne Agility, Lydighed, Rally, 
Brugshundeprøver og Spor. 

De hårde facts
 
Der forventes:
• ca. 320 hundefører fra hele landet og alle samfundslag
• ca. 500+ tilskuere i løbet af weekenden. 
• ca. 50 dommere og officials
• ca. 140 frivillige hjælpere.
• Program trykt i 1000 eksemplarer

Derfor skal du være Sponsor!
• Du når ud til en bred målgruppe på et anderledes medie
• Du får mulighed for at få kontakt med målgrupper fra alle samfundslag
• Du når både lokale og nationale målgrupper
• Du støtter en landsdækkende forening 



Information om DCH Danmark

DcH er Danmarks største forening for træning af hunde med 
118 lokalforeninger og  

omkring 13000 medlemmer i hele landet. I DcH er alle  
hunde velkomne uanset race, blanding eller størrelse. 
Der trænes hunde og mennesker i alle aldre, og i mange forskellige  
discipliner. Fra hvalpetræning til brugshunde træning. Alle er velkomne.

Flere muligheder for sponsorat
Der er flere muligheder for at blive sponsor, og alt er velkomment, stort som 
småt.

Hovedsponsor
Sponsor af varer eller ydelser til en værdi af over kr.: 5000,- 
Du får for dette: en plads på hjemmesiden og på sponsorvæg til Logo og 
link fra hjemmesiden, en 1/1 sides annonce i programmet, samt opsætning 
af eget skilt på pladsen.

Storsponsor
Sponsor af varer eller ydelser til en værdi af over kr.: 3000,-
Du får for dette: en plads på hjemmesiden og på sponsorvæg til Logo og 
link fra hjemmesiden, en 1/2 sides annonce i programmet.

Præmiesponsor
Sponsor af varer eller ydelser til en værdi af over kr.: 200,-
Du får for dette: en plads på hjemmesiden og på 
sponsorvæg til Logo og link fra hjemmesiden 

Sponsoransvarlig
Trine Hesse Sønderby 
Telefon: 28 10 68 63
Mail: trine.hesse@hotmail.com

Se også mulighed for stadeplads på bagsiden!



Stadeplads
Der er mulighed for at leje en stadeplads, centralt 
placeret, tæt på bespisning og konkurrenceområde.

Staden kan lejes i 3 størrelser: 
(dybde x facade/brede)
• 6 x 6 m.   Pris kr. 2.000,-
• 3 x 6 m.   Pris kr. 1.500,-
• 3 x 3 m.   Pris kr. 1.000,-

Reklamemuligheder
Der er mulighed for at købe annonceplads i DM-kataloget. Kataloget trykkes i A5 
format

Annonce i kataloget
1/1 sides annonce. pris kr. 1.000,-
1/2 sides annonce  pris kr. 500,-
1/4 sides annonce pris kr. 250,-

Vil Du også ses og huskes?

Kontakt 
Trine Hesse Sønderby 
Telefon: 28 10 68 63
Mail: trine.hesse@hotmail.com


