Til holdledere kamp/teknik

VIGTIG INFO !
VELKOMMEN TIL DM 2019
Vi har glædet os til igen at byde velkommen til et DM event. Vi håber I alle får et fedt stævne i
Skanderborg. Hermed de sidste oplysninger omkring DM i Fælledhallen:
PROGRAM:

Vi har følgende ca. program for DM 2019:
08.45-09.00
Holdledermøde Kamp og Teknik
09.00-12.00
Kampe og teknikstævne
12.00-12.50
Frokostpause inkl. medaljeoverrækkelse
12.50-13.30
Hædring af årets præstationer, årets dommere/udøver/leder mv.
13.30- slut
Kampe og teknikstævne samt præmieoverrækkelse

VEJNING:

Fredag aften kl. 17.00-20.00 foregår VIP lokalerne på 1. sal. Tag trappen ved
indgangen af Skanderborg Rådhus/Fælledhallen.

OMKLÆDNING: Omklædningsrummene findes under tribunen på halniveau.
HALREGLER:

Overhold anvisninger og skilte i hallen. Det er ikke tilladt, ligegyldigt hvad, at
forcere afspærringerne rundt om konkurrencegulvet. Overtrædelse af dette medfører
bortvisning fra hallen Indgang til konkurrence-gulvet for kæmpere, checkbord,
vestudlevering mv. sker i højre side af hallen lige overfor Budox standen.

ROLL UPS MV: Klubberne må godt opsætte klub roll ups eller bannere i FÆLLEDHALLEN.
MEN - der må ikke sættes roll ups på eller foran tilskuertribunerne eller i
forbindelse med konkurrence-arealet. OG hverken bannere eller roll ups må
indeholde reklamer!
OPVARMN.:

Der er mulighed for opvarmning i Hal C med adgang på modsatte side af tribunerne.

BESPISNING/
OPRYDNING:

Fælledhallens restaurant/café er åben under DM og de har forberedt deres
udbud så alle ønsker skulle kunne imødekommes. I hallen beder vi alle om st hjælpe
os med at rydde op og lægge affald i alle de opstillede affaldsbeholdere.

MEDALJEOVERR.: Vi forventer at lave medaljeoverrækkelse et par gange i løbet af dagen. Pt.
forventes det at alle formiddagens teknikgrupper og evt. kampklasser med kun een
deltager afvikles i starten af frokostpausen.
Vi skal have afviklet over 100 medaljeoverrækkelser, så vi har brug for jeres
støtte, så vi kan afvikle det smidigt og effektivt ;-) Så hav venligst jeres
medaljetagere klar !
ENTRE:

Gratis !

Tak for jeres støtte og vi ønsker jer alle et fantastisk DM.
Med venlig hilsen
DM OC – Skanderborg Moo Sa Taekwondo Klub

