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Stævne INFO No 2 – Esbjerg +Cup 2022 

  

Indvejning:  Medbring billede id til vejning.   

 

Der er decentral vejning torsdag 24/02/22 kl.18:00 til kl.20:00 i følgende klubber: 

Rødovre, Højnæsvej 61, 2610 Rødovre – Ansvarlig Heidi Atiadevey. 

Esbjerg, Sportsvej 21, 6705 Esbjerg Ø – Ansvarlig David Coupar 

Skanderborg, Regnbuevænget 5, 8660 Skanderborg – Ansvarlig – Carsten Stigers 

 

Opsamling og indvejnig af udenlandske klubber foregår fredag den 25.2 kl. 18 – 19 i Esbjerg 

 

Klubben skal have en ansvarlig holdleder, der har ansvaret for klubbens indvejning. Det behøver ikke at 

være samme person, som er ansvarlig overfor DTaF. Holdlederen er ansvarlig for at alle klubbens kæmpere 

er mødt ind og samlet er klar til indvejning, når det bliver klubbens tur til at komme ind. Det er 

udelukkende holdlederen, der må være til stede ved indvejning. Holdleder kan udpege en af modsat køn, til 

at hjælpe ved indvejning. Eks. holdleder er mand og beder en dame om at hjælpe ved vejning af damer. 

Dette oplyses af holdleder overfor den ansvarlige fra DTaF. Børn og cadet har ét forsøg på vægten. Er de 

ikke i vægt, flyttes de automatisk. Her er der ingen gebyr. Juniorer, seniorer og veteraner har 2 forsøg 

indenfor tidsfristen. Hvis kæmperen ikke er i den tilmeldte vægtklasse, kan vedkommende flytte vægtklasse 

ved at betale et ekstragebyr svarende til tilmeldingsgebyret. Børne og cadet kæmpere, der er alene i deres 

vægtklasse efter vejningen, vil automatisk blive flyttet en vægtklasse op, hvis dette er muligt, med mindre 

de tydeligt har givet udtryk for at dette ikke ønskes til indvejningen. Ved internationale stævner følges WT 

reglerne. Under indvejningen skal de mandlige kæmpere bære underbukser, og de kvindelige kæmpere skal 

bære underbukser/trusser og brystholder. Dog kan indvejningen gennemføres nøgen efter WT-reglerne. 

Børn, Kadetterne og juniorerne skal vejes med undertøj og 100 gram variation er tilladt. Såfremt 

anvisninger fra den ansvarlige fra DTaF ikke følges, diskvalificeres/bortvises kæmper/holdleder og der sker 

indberetning til Stævneadministrator. Der kan ikke eftertilmeldes deltagere ved indvejning og der kan ikke 

aftales med indvejer om ændringer af tilmelding. Dette er udelukkende noget der kan ske med 

Stævneadministrator. 

 

Man skal have betalt for sin deltagelse, og have tjek på sin MyFightBook, for at blive vejet ind!   

 

Kontakt:   

Ved kontakt til stævneadministrator (før stævnet) og stævneleder (under stævnet) skal henvendelser gå via 

gennem holdleder, og ikke direkte fra kæmpere eller forældre.   
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Stævneleder:   

Carsten Stigers 

Dommerleder:   

David Coupar 

Srævneadministrater: 

Heidi Atiadevey 

 

Med sportslig hilsen   

Heidi Atiadevey 

staevneadm@taekwondo.dk 
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