
Høng Kultur- og Bevægelsespark 

4270 Høng

DM i Skills 2022, hvor Kalundborg Kommune og Region 
Sjælland er medværter, præsenterer et rekordhøjt antal fag 
og erhvervsuddannelser. Der skal kåres en Danmarksmester 
i hele 49 konkurrencefag. 22 andre demonstrationsfag viser 
deres uddannelser frem. 

Gå derfor ikke glip af årets uddannelsesbegivenhed for  
unge under 25 år og oplev de stærke følelser på de store  

DM i Skills afholdes i år i den hyggelige by Høng i 
Kalundborg Kommune 

Der er adgang til området fra Kulbyvej i Høng, hvor der 
også er mulighed for parkering. 

Konkurrencerne åbner torsdag den 28. april kl. 10.15 og 
fortsætter indtil lørdag den 30. april klokken 12.00. Der 
er gratis adgang alle dage. 

Den store afslutningsceremoni er lørdag den 30. april 
2022 kl. 14.00-16.00.

Læs mere på www.skillsdenmark.dk, som vi 
løbende opdaterer med praktiske oplysninger

Fra torsdag den 28. til 
lørdag den 30. april 2022

konkurrencestande, se det ypperste inden for håndværk, 
service, food og industri og få fingrene dybt ned i et 
spændende fag på de mange Prøv, Mærk og Føl-stande. 

Der er masser af oplevelser for både børn, unge og 
voksne, og i år har vi to store foodtruck-områder, hvor 
lokale leverandører sælger mad og delikatesser. 

Invitation: 
DM i Skills 
28.–30. april 2022 i Høng

Nu går det løs igen – DM i Skills er tilbage.

Danmarks største fejring af elever og lærlinge på de faglige uddannelser er nu 
efter et langt tilløb tilbage efter to års pause på grund af Coronasituationen – og 
vi markerer tilbagekomsten med det største Danmarksmesterskab nogensinde. 

https://www.skillsdenmark.dk


Program 
DM i Skills 2022

Kl. 09.00–10.15 
Åbningsceremoni Scenen

Kl. 10.15–19.00  
DM i Skills åbner for besøgende

Kl. 12:00–15:00 
Læreplads Skills i Hal 6

Kl. 16.00–19.00 
Aftenåbent

De dygtigste elever fra alle landets erhvervsskoler 
bliver præsenteret på scenen. Eleverne dyster om 
at blive danmarksmester i netop deres fag. Ingen 
åbning uden vores fantastiske Skills-landshold, 
som også kommer forbi. Der er fri adgang til 
åbningsceremonien, men udstillingsområderne er 
lukket for publikum.

Konkurrencerne begynder, og du kan komme tæt på alle 
stande og se det fantastiske håndværk. Ved de mange 
Prøv, Mærk og Føl-områder kan du prøve kræfter med 
dine egne skills.

Lærepladssøgende elever og virksomheder mødes på 
Læreplads Skills. 

Fokus er konkret læring, inspiration samt matching 
mellem kommende lærlinge og virksomheder. 

Særlig unge- og forældreaften for unge i alderen 14-29 år 
og deres forældre.

Søren Heisel, formand for SkillsDenmark byder 
velkommen til DM i Skills

Martin Damm, borgmester for Kalundborg Kommune 
byder velkommen til Kalundborg

Heino Knudsen, formand for Region Sjælland byder 
velkommen til regionen

Pernille Rosenkrantz-Theil, undervisningsminister 
åbner DM i Skills

DM i Skills åbner:

Torsdag den 28. april 2022



Kl. 08.00–14.00 
DM i Skills er åbent for besøgende

Kl. 08.00–17.00 
DM i Skills er åbent for besøgende

Kl. 09.00–14.00 
Finalen i Skills Stafet for landets  
8. klasser Scenen

Kl. 09:00–15:00
Læreplads Skills i Hal 6

Kl. 13.00–13.30 
Arbejdsmiljøprisen uddeles Scenen

Kl. 14.00–15.30 
Afslutningsceremoni Scenen

Kl. 15.30 
DM i Skills er slut for i år

Konkurrencerne er på vej ind i sidste fase og de sidste 
afsluttes ca. kl. 12.00. Herefter begynder dommerne  
at votere.

Alle udstillingsstandene, demonstrationsstande og Prøv, 
Mærk og Føl-områder er åbne til kl. 14.00.

Danmarksmestrene af DM i Skills skal kåres på scenen. Spændingen udløses efter tre aktive konkurrencedage.

Konkurrencerne er i fuld gang, og hallerne summer af 
aktivitet. Du har igen i dag mulighed for at prøve dine egne 
skills af på de mange Prøv, Mærk og Føl-områder.

Den store finale i Skills Stafetten, som er en underhold-
ende konkurrence med praktiske øvelser på tid for alle 
landets 8. klasser.

Michael Boas Pedersen, næstformand i SkillsDenmark 
uddeler præmier til vinderne.

Lærepladssøgende elever og virksomheder mødes på 
Læreplads Skills. 

Fokus er konkret læring, inspiration samt matching 
mellem kommende lærlinge og virksomheder.

Uddeling af Arbejdsmiljøprisen inden for bygge- 
og anlægsfag. Prisen uddeles til de deltagere, 
som på bedste vis har taget højde for det gode 
arbejdsmiljø i forbindelse med løsning af deres 
opgaver inden for hvert fag.

Lørdag den 30. april 2022

Fredag den 29. april 2022

Peter Hummelgaard, beskæftigelsesminister

Mette Møller, formand for BFA Bygge & Anlæg 

Flemming Hansen, næstformand for BFA Bygge & Anlæg

Søren Heisel, formand for SkillsDenmark byder 
velkommen til afslutningen

Martin Damm, borgmester for Kalundborg 
Kommune giver stafetten videre til næste 
værtskommune

Taler og overrækkelse af Arbejdsmiljøprisen ved

Steen Wrist, borgmester i Fredericia Kommune, 
værtsby for DM i Skills 2023 modtager stafetten

Mette Frederiksen, statsminister, vil uddele 
præmier og ønske tillykke til danmarksmestrene, 
som kaldes op fag for fag



Høng Kultur- og Bevægelsespark Høng, 
4270 Høng 

Fakturering og ordrestyring til håndværkere
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