
Invitation Get2Sport 
 
 
Get2Sport begynderkampstævne 2021     
 
Get2Sport er Nørrebro Taekwondos eget begynderstævne, hvor vi giver børn og unge i alderen 4 - 12 år 
mulighed for at prøve taekwondokamp i trygge rammer. Vi belønner udøverens lyst til at prøve taekwondo, 
og vi fokuserer i mindre grad på hvem, der vinder og taber. Formålet er at prøve og samtidig have det sjovt. 
 
Stævnet er for børn, som endnu ikke har deltaget i forbundsstævner, og som ønsker at snuse til 
taekwondo-kamp i trygge rammer. 
 
Dato 
Lørdag den 4. december 
 
Pris 
Deltagelse koster 150 kr (tilmelding på dagen koster 200 kr.) 
Entré er gratis, så det er bare med at invitere venner og familie med! 
 
Tilmeldingsfrist 
28. november 
 
Sted 
Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N 
 
Program 
Kl. 10.00: Hallen er åben 
Kl. 10.30: Informationsmøde for holdledere 
Kl. 11.00: Kampe 
Kl. 14.00: Tak for i dag! 
 
Turneringsbeskrivelse  
Alle kampeforefår med elektroniske kampveste, som automatisk giver point. Der er ingen dommer på 
banerne, kun en baneansvarlig. Børnene bliver inddelt efter højde og har selv mulighed for at finde 
sammen med dem, de gerne vil kæmpe mod. 
  
Alle, som har kæmpet fire kampe får en guldmedalje, uanset om man vinder og taber, og man må kæmpe 
alle de kampe, man har lyst til. 
 
Der vil også blive uddelt en FIGTHER POKAL til hver tilmeldt klub. (Ganske som vi plejer) 
 
Oprydning  
Vi håber, at mange af jer forældre har mulighed og lyst til at støtte op om eventet ved at hjælpe med 
oprydningen 14.  
 
Vi håber at dagen vil give en masse børn og forældre en fantastisk oplevelse med taekwondo. 
 

  



HVORDAN TILMELDER MAN SIG? 

 TILMELDING 

 

Kopier den nedenstående tekst i udfyldt stand på alle de udøvere som deltager: 

 KLUB: 

DELTAGERENS NAVN:  

ALDER:___ 

BÆLTEGRAD: 

HØJDE: 

NIVEAU: NY BEG___ eller BEG___ 

 Eksempel. 

KLUB: Herlev 

DELTAGERENS NAVN: Brian Hansen 

ALDER: 5 år 

BÆLTEGRAD: Hvid bælte 

HØJDE: 105 cm 

NIVEAU: NY BEG_X_ eller BEG___ 

 Du tilmelder via mail til klub@sonbong.dk (en samlet mail per klub) og betaler på Mobil pay 

732737 eller Danske Bank konto Reg 1551 Konto 3123189302 med klubnavn som reference. 

  

Tilmeldingsgebyr: Kr. 150,00 pr. kæmper. Hvis man tilmelder sig inden for tilmeldingsfristen 

som er inden d. 28. nov 2021 

 

Tilmeldingsgebyr efter tilmeldingsfristen: 200,00 

Før d. 28. Nov 2021 = Kr. 150,00 

Efter d. 28. nov 2021 = Kr. 200,00 

  

Man vil så modtage et deltagerkort ved ankomst lørdag morgen i hallen. 

Sidste tilmeldingsfrist er 5 dage før stævnedag. 
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