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Bliv medarrangør af DM i 

 
Festfyrværkeri er mere populært end nogensinde, og findes der noget 
så smukt, som når de fantastiske farvestrålende effekter danser på 
aftenhimlen. Finalen i ”DM i F
men hvor Danmarks bedste Festfyrværkere
om titlen ”DM i Festfyrværkeri”
 
Inden da, skal der afvikles 6 
og 2 semifinaler i 
til 2019. Arrangementer
rundt omkring i hele
markeder, festivaler,
div. festligheder. 
som I gerne vil berige med et 
smukt og seværdigt
arrangement, er her en 
mulighed.  
    
Danske Festfyrværkere, 8 event
arrangører og De 
et samarbejde følgende:
 
6 Indledende runder med 3 
fyrværkere i hver by: 
2 byer på Sjælland 
1 by på Fyn  
3 byer i Jylland  
 
2 Semifinaler med 3 
1 by på Sjælland/Fyn 
1 by i Jylland.  
Arrangementerne afholdes i perioden 
30. november 201
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Danske 
Fyrværkeri 

Konkurrencer  
 

arrangør af DM i Festfyrværkeri
 

Festfyrværkeri er mere populært end nogensinde, og findes der noget 
som når de fantastiske farvestrålende effekter danser på 

Finalen i ”DM i Festfyrværkeri” afvikles i 
Danmarks bedste Festfyrværkere skal dyster 
”DM i Festfyrværkeri” er endnu ikke afgjort. 

skal der afvikles 6 indledende runder,  
i perioden 2017  

Arrangementerne afholdes  
rundt omkring i hele Danmark, til  
markeder, festivaler, byfester og  

 Har I en event,  
berige med et  

seværdigt fyrværkeri- 
er her en fantastisk  

Danske Festfyrværkere, 8 event- 
De Danske Fyrværkeri Konkurrencer afholder i 

samarbejde følgende: 

Indledende runder med 3 professionelle  
fyrværkere i hver by:  
2 byer på Sjælland  

Semifinaler med 3 professionelle fyrværkere i hver by: 
by på Sjælland/Fyn  

Arrangementerne afholdes i perioden fra 1. januar 2017
30. november 2019.  

 

fyrværkeri 

Festfyrværkeri er mere populært end nogensinde, og findes der noget 
som når de fantastiske farvestrålende effekter danser på 

i 2019,  
dyster  

.  

afholder i  

fyrværkere i hver by:  

januar 2017 til og med 
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Danske Festfyrværkere og
stiller til hvert a

 
3 professionelle fyrværkere med hver 
en normal pris på 
NEM og luftbomber op 
Konferencier/vært. 
Fyrværkeri-kontrollanter med regelsæt.
Fyrværkeri-sponsor materiale (banner, sponsor 
Arrangementets samlede varighed er ca. en time inkl. kåring af 
vinder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den lokale eventarrangør, Danske Festfyrværkere og 
Fyrværkeri Konkurrencer

 
 
Presse og markedsføringsmateriale. 
Ansøgninger for tilladelse til affyring af festfyrværkeri.
Gennemgang og godkendelse af fyrværkeri 
  
 
 
 
 
 De Danske 

Fyrværkeri 
Konkurrencer  

 

 

Festfyrværkere og De Danske Fyrværkeri Konkurrencer
stiller til hvert arrangement med følgende

 

fyrværkere med hver mindst 7-9 minutters show
en normal pris på kr. 30-35.000,- plus moms pr. stk. 
NEM og luftbomber op til ø100mm) 
Konferencier/vært.  

kontrollanter med regelsæt.  
sponsor materiale (banner, sponsor merchandise

Arrangementets samlede varighed er ca. en time inkl. kåring af 

 
 
 

Den lokale eventarrangør, Danske Festfyrværkere og 
Fyrværkeri Konkurrencer udfører sammen følgende:

Presse og markedsføringsmateriale.  
for tilladelse til affyring af festfyrværkeri. 

Gennemgang og godkendelse af fyrværkeri og af fyrværkeripladsen

 

 

De Danske Fyrværkeri Konkurrencer, 
med følgende: 

minutters show til 
. (ca. 60-100 kg 

erchandises).  
Arrangementets samlede varighed er ca. en time inkl. kåring af 

Den lokale eventarrangør, Danske Festfyrværkere og De Danske 
følgende: 

ladsen. 
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Den lokale eventarrangør 
 
 
 
Arrangement med et potentiale 
Presse og markedsføring. 
Scene med lys og lyd (lyd skal kunne opfylde 
krav fra fyrværkerne til musikfyrværkeri hvis 
de ønsker det). 
Afspærring af fyrværkeri-pladsen 
afstande kan holdes (anvises af 
Fyrværkeri Konkurrence). 
Sørge for afspærring af politihjemmeværnet 
hvis dette er nødvendigt. 
Overnatning til kontrollanter hvis arrangementet 
er over flere dage. 
Fortæring og drikkevare for kontrollanter og 
fyrværkerne. 
 
 

Pris pr. fyrværkeri arrangement:

kr. 
 

Danske Festfyrværker

De Danske 
Fyrværkeri 

Konkurrencer  
 

Den lokale eventarrangør sørger for følgende

Arrangement med et potentiale på >4000 gæster.   
 

(lyd skal kunne opfylde  
fyrværkerne til musikfyrværkeri hvis  

pladsen så sikkerheds  
(anvises af De Danske  

 
Sørge for afspærring af politihjemmeværnet  

 
Overnatning til kontrollanter hvis arrangementet  

rtæring og drikkevare for kontrollanter og  

 
Pris pr. fyrværkeri arrangement: 

 
 

kr. 74.500,- plus moms 

Med venlig hilsen 
anske Festfyrværkere, og De Danske Fyrværkeri 

Konkurrencer.  
Foto fra www.fotojesper.dk

 

 

sørger for følgende: 

og De Danske Fyrværkeri 

Foto fra www.fotojesper.dk 


