
 

Aktiviteter i DcH-Langeskov 2022                         

 

 

Januar Lørdag den 8. januar, første træningsdag i 2022, herefter træning om lørdagen 

Generalforsamling lørdag den 29. januar 2022 – udskudt grundet coronasituationen 

Februar  Træning lørdag den 5., 12., 19. og 26. februar 2022 

Marts   Træning lørdag den 5., 12., 19. og 26. marts 2022  

 Søndag den 27. marts 2022 rallykonkurrence, Lands 

 Sommertræning starter mandag den 28. marts 2022. Kontakt instruktøren vedrørende starttidspunkt for det enkelte hold. 

April De enkelte hold har træning på hverdage   

Lokalkonkurrence lørdag den 9. april 2022, kl. 8.00 – ca. kl. 14.00   

Maj De enkelte hold har træning på hverdage   

Landsdækkende C og B konkurrence søndag den 8. maj 2022, kl. 8.00 – ca. kl. 14.00      

Juni De enkelte hold har træning på hverdage   

 Sommerferieafslutning onsdag den 22. juni 2022       

Juli Sommerferie fra torsdag den 23. juni til søndag den 31. juli 2022 
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August Træning starter mandag den 1. august 2022, herefter træning på hverdage frem til Amerikanerbilernes ankomst. 

Amerikanerbiler er på pladsen fra onsdag den 24. august til søndag den 28. august 2022 (træning i nævnte periode aftales 

med de enkelte instruktører)  

September   De enkelte hold har træning på hverdage frem til Langeskovmarkedet   

 C konkurrence Lands og A konkurrence Kreds, søndag den 4. september 2022  

Langeskovmarked mandag den 19. september til søndag den 25. september 2022 (der er ikke træning i denne uge) 

DcH afholder DM i Haslev (sydøst Sjælland) lørdag den 24. og søndag den 25. september 2022 

Efter Langeskov Marked træning fra mandag den 26. september til fredag den 30. september 2022 efter aftale med de 

enkelte instruktører 

Oktober Vintertræning starter lørdag den 1. oktober 2022, herefter træning hver lørdag       

Træning lørdag den 1., 8., 15., 22. og 29. oktober 2022  

November  Træning lørdag den 12., 19. og 26. november 2022  

 Lokalkonkurrence lørdag den 5. november 2022, kl. 8.00 – ca. kl. 14.00    

 Venskabskonkurrence rally lørdag den 12. november 2022, kl. 8.00 – ca. kl. 14.00  

 Årsfest lørdag den 26. november 2022, kl. 18.00 

December Træning lørdag den 3. december 2022   

Juleafslutning lørdag den 10. december 2022 med glögg og æbleskiver efter fællestræning kl. 9.30 til 11.00 

 God jul og godt Nytår.  

 

Vi ses igen lørdag den 7.  januar 2023 


