
 

 

 

 

Rammer for afholdelse af DM i Skills i 2023 
 

SkillsDenmark afholder hvert år i april DM i Skills i samarbejde med en værtskommune og en 

værtsregion samt erhvervsskolerne i regionen.  

Bestyrelsen for SkillsDenmark har vedtaget, at forhandlingerne om DM-værtskabet skal 

afsluttes i god tid, og kontrakten med værtsbyen/værtsregionen skal foreligge senest 2 år før 

tidspunktet for DM. 

Det er derfor målet, at en kontrakt vedr. DM 2023 så vidt muligt skal foreligge senest ved 

udgangen af februar 2021. 

1. Betingelser og forudsætninger 

Værtskommune/region skal finansiere leje af bygninger og arealer, indretning af 

udstillingsområde og indgangsområder, afspærring af udstillingsområde, etablering af el, vand 

og afløb, affaldshåndtering, renovation, rengøring, opsyn og vagter, trafikregulering, 

parkeringsforhold, den lokale og regionale markedsføring, herunder annoncer og 

markedsføringsmaterialer samt projektledelse.  

SkillsDenmark og de fag, der deltager i DM, afholder udgifterne til indretning af 

udstillingsstandene samt ophold og forplejning for konkurrencedeltagere og dommere. 

Såfremt en region eller kommune ønsker at blive vært for DM i Skills 2023, skal værtsbyen 

kunne opfylde følgende betingelser: 

1. DM i Skills skal være i april 2023. 

2. SkillsDenmark skal kunne disponere over mindst 22.000 kvadratmeter til konkurrence- og 

udstillingsstande, herunder kommercielle stande og prøv- mærk- og føl-områder samt 

områder til containere og opbevaring. For hvert fag foreligger der beskrivelser og 

kravsspecifikationer (Hvidbog), der skal følges.  

3. Værtsbyen/regionen skal have overnatningskapacitet til mindst 400 konkurencedeltagere 

samt 200 dommere og officials. 

4. Der skal være mulighed for, at SkillsDenmark kan lave aftaler med firmaer og 

organisationer om salg af kommercielle stande. Disse kommercielle stande samt prøv- 

mærk- og følstandene skal have lov til at servere smagsprøver i væske eller fast form.  

5. Fagene/de faglige udvalg skal have adgang til udstillingshallerne 6 dage før konkurrencen, 

og nedpakning og rømning vil først være afsluttet 2 dage efter afslutning af 

konkurrencerne.  

6. Der skal være mulighed for en del udendørs lagerplads i nær tilknytning til fagene. 

7. Udgiften til det løbende forbrug af el, vand og andet forbrug på standene skal afregnes til 

nettopris, dvs. uden nogen avance til arrangør/udlejer/værtsby i forhold til prisen fra 

leverandøren. 



8. Opvarmning, nedkøling og lys på min 500 lux i udstillingshallerne skal indgå i huslejen, 

som værtsbyen finansierer og skal ikke betales særskilt af SkillsDenmark eller 

fagene/faglige udvalg. 

9. Der skal være mulighed for forplejning: Frokost og aftensmad for 400 deltagere, og 80 

tilforordnede i et adskilt lokale. Der skal være mulighed for forplejning til ca. 350 andre, 

der er tilknyttet DM i Skills.  

10. Lokaliteten skal indeholde en stor hal med scene med tilskuerpladser til åbnings- og 

afslutningsceremoni (min. 3.000 pladser) samt SkillsStafetten (8. klasses konkurrence). 

11. Værtsregion og værtskommune skal følge SkillsDenmarks Code of Conduct. 

12. Værtskommunen skal have en strategi og plan for, hvordan den vil anvende værtskabet til 

at understøtte, at flere unge under 25 år påbegynder en erhvervsuddannelse. 

13. Værtskommunen skal have som mål, at alle kommunes unge samt unge i resten af 

regionen så vidt muligt besøger DM i Skills som led i rekruttering til og vejledning om 

erhvervsuddannelserne.  

Disse 13 punkter er ikke udfyldende, men en overordnet guideline for egentlige drøftelser om 

et værtskab.  

I forbindelse med disse drøftelser vil SkillsDenmark overgive en Hvidbog, der detaljeret 

angiver de enkelte fags krav til beskaffenhed og indretning af udstillingsområdet.  

SkillsDenmark udarbejder en værtskontrakt med specifikationer mellem SkillsDenmark og 

værtsbyen. Udkast til værtskontrakt (standard) foreligger i udkast 

2. Tidsplan 

Deadline Handling 

01. september 2020 – 30. november 2020 Møder med kommuner samt besigtigelse 

01. december 2020 – 20. januar 2021 Udfærdigelse af kommunens ansøgning 

20. januar 2021 Ansøgningsfrist 

01. februar 2021 - 28. februar 2021 Behandling af ansøgninger 

01. marts 2021 Tildeling af værtskab samt værtskontrakt 

 

3. Næste skridt 

SkillsDenmark deltager gerne i et møde for en præsentation af SkillsDenmark og vores Skills- 

koncept og står i øvrigt til rådighed for yderligere oplysninger.  

 

 

 


