Piben 2022
Årets pibe er blevet til i et samarbejde mellem Stanwell
og Nordisk Tobakskollegium. Piben er en modificeret
Dublin med oval hals og saddelspids, kendt som model
nr. 71.
Den er lavet efter et originalt Sixten Ivarsson-design og
har en helt ny indfarvning. Den er stemplet ”DM 2020”.

Piben i ca-mål:
Vægt:
Samlet længde:
Hovedhøjde:
Kammerdiameter:
Kammerdybde:

38 gr.
135 mm
45 mm
18 mm
40 mm

Peter B. Lau

Ved evt. aflysning eller overtegning
refunderes det fulde deltagergebyr
Der er kun plads til 100 deltagere!

Pipe Show 2022
Der har altid været en eller anden form for udstilling til
det danske mesterskab i Langtidspiberygning. I de første mange år blev den simpelthen kaldt “udstillingen”.
I de senere år har udstillingen nærmet sig den amerikanske form med udstilling og salg fra borde. Ved EM
i efteråret 2004 tog vi skridtet fuldt ud og kaldte udstillingen for “Pipe Show”.

Der har jo ikke været afholdt Pipe Show i 2020 og 2021.
De blev, som bekendt, aflyst.
Men NTs Pipe Show holdes i år i forbindelse med DM
om søndagen, ganske som vi plejer. Mød op, se de mange flotte piber og prøv måske en ny.
Der er gratis adgang til Pipe Show.

DM ‘20-22

42. Danmarksmesterskab
i Langtidspiberygning
Søndag den 20. marts 2022
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Årets Pibemand 2022
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Traditionen tro kåres Årets Pibemand hvert år af Nordisk Tobakskollegium.
Årets Pibemand skal være en person, om hvem man med rette kan sige, at han/hun virker som ambassadør for piberygerne i Danmark, fordi han/hun tør vise, at han/hun ryger pibe, og fordi han/hun viser
hensyn.
Hvem der bliver Årets Pibemand 2022, afsløres først ved kåringen. Kåringen foregår umiddelbart efter
vinderen af DM 2022 er fundet, og vi tør godt røbe, at det bliver et kendt ansigt i dagens Danmark.
Efter kåringen medvirker Årets Pibemand 2022 ved præmieuddelingen.

PROGRAM

Velkommen til Danmarksmesterskabet
i Langtidspiberygning 2022

FOR DET 42. ÅBNE OFFICIELLE
DANMARKSMESTERSKAB I LANGTIDSPIBERYGNING
SØNDAG DEN 20. MARTS 2022
SERAPIONS-ORDENEN, HAVESELSKABETSVEJ 3A, 1823 FRB. C.
ARRANGERET AF NORDISK TOBAKSKOLLEGIUM

Nordisk Tobakskollegium inviterer hermed til det årlige, åbne Danmarksmesterskab i Langtidspiberygning.
Det er nu 42. gang vi kan samle danske og udenlandske piberygere til denne event.
Langtidspiberygning er en herlig sport. Ikke nok med
at man må ryge under konkurrencen, man SKAL ryge.
Man skal bare læne sig tilbage og slappe helt af, for
det gælder om at komme sidst. Konkurrencen er åben
for alle over 18 år, og målet er klart: Hold ild i 3 gram
tobak så længe som muligt. Verdensrekorden er på
over tre en halv time, så kom bare an. Mindre skulle
dog kunne gøre det til det danske mesterskab. Hver
deltager får udleveret en funklende ny Stanwell-pibe,
en pibestopper, 2 tændstikker og en pakke med 3 gram
Special Dublin-tobak. Det hele er inkluderet i deltagergebyret, så selv om man ikke løber med den store
pokal, så har man under alle omstændigheder fået sig
en ny og unik pibe til en mere end fornuftig pris.
Mesterskabet er mere en blot konkurrencen. Også i år
er der Pipe Show med nye og brugte piber, spændende
tobakker og kendte pibemagere. Kort sagt masser af
socialt og røgfyldt samvær med ligesindede, langt fra
rygeforbud og gold fanatisme. Og alle de herlige piber
er til salg, så mangler du en helt særlig pibe, så kan du
måske finde den her. Eller hvem ved? Måske finder
du netop den pibe du ikke vidste at du havde savnet,
hele dit liv.
Også i år kårer vi Årets Pibemand. Hvem det bliver
i år, kan jeg desværre ikke røbe på nuværende tidspunkt, men mød op og overvær kåringen, som foregår
lige før præmieuddelingen. Det er altid en fest.
Vi ses i Serapions-Ordenen den 20. marts!

Konkurrencen er åben for alle, såvel damer som herrer. Deltagerkontingentet er kr. 475,-. Dette inkluderer foruden
startgebyr også en en glat Stanwell-pibe model 71, en pibestopper, 2 tændstikker og 3 gram Special Dublin-tobak.
Konkurrencen afvikles efter de internationale regler (kan findes på www.n-t.dk).
Æresdommere er:
Formanden for Nordisk Tobakskollegium Peter B. Lau
flankeret af journalist Arne Villads Jensen og lærer Christian Dencker.

Bedste hold 2019: Klub St. Petersburg
Verdensmester: Gianfranco Ruscalla

5:18:07
3:33:06

Tilmelding

2

Eller som indbetalingskort Korttype 01, girokonto 4080 718.
Indbetaler du for et hold, skal holdnavn og alle holddeltagernes navne oplyses i kommentarfeltet.
Har du ikke netbank vil din bank eller lokale posthus
kunne hjælpe med at indbetale beløbet via ovenstående
oplysninger.

PRODUKTION OG TILRETTELÆGGELSE: IB FAGERLUND

Ib Fagerlund
Næstormand for Nordisk Tobakskollegium

Tilmeld dig til DM 2022 ved at indbetale deltagergebyret,
kr. 475,- senest den 7. marts 2022.
Overfør beløbet via netbank til konto:
NT piberygningskonkurrence c/o Boris Foss Sørensen
Reg. 1551
Konto 000 4080 718
Husk at angive dit navn!

Pipe Show og registrering åbner:
Besøg Danmarks største markedsplads for såvel danske som udenlandske
piber, tobakker og tilbehør.
Sluk tørsten og stil sulten i husets café.

Kl. 14.00 		
		
		

Rygekonkurrencen starter:
Kun deltagere må opholde sig i konkurrenceområdet.
Mens konkurrencen står på, er såvel Pipe Show som caféen åben.

Ca. Kl. 17.30
Årets Pibemand 2022 kåres:
		
Hvem bliver det i år? - Vær med til at hylde ham/hende, når han/hun kåres.
		
Præmier og medaljer overrækkes:
		
Naturligvis består præmierne af piber, tilbehør og tobak.
		Vandrepokalerne overrækkes:
		
Astleys-pokalen til Danmarksmesteren.
		
A. & C. Petersen-pokalen til den bedste dame.
		
Thurmann-pokalen til årets vindende hold.
		Diplomer udleveres:
		
Så snart det endelige resultat for samtlige deltagere er kendt, påbegyndes udleveringen af 		
		
diplomer fra registreringspulten. Diplomet er påtrykt deltagerens navn, opnået rygetid og
		placering.
Redaktion: Ib Fagerlund

Du kan læse alt om Nordisk Tobakskollegium på
www.n-t.dk.

Danmarksmester 2019: Alexey Maydanov 2:16:48
Bedste dame 2019: Manduela Riger-Kusk 1:31:15

Kl. 10.00 		
		
		
		

Holdkonkurrencen
Reglerne er enkle: Et hold består af maks. 5, min. 3
deltagere, men kun de tre bedste tider tæller i konkurrencen.
Men hvis man stiller med 4 eller 5 deltagere er chancen
selvfølgelig større for at vinde, da alle deltagere på et
vindende hold får præmier.

Indbetal venligst samlet for hele holdet og angiv holdnavn og deltagernes navne i kommentarfeltet - se mere
på side 2. Der er frit slag med hensyn til holdnavn, så
vær bare kreativ!
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