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Denne e-mail udsendes til alle der har tilmeldt deltagere til CV Tournament teknik stævnet i Aarhus 12. april 2014.
Som et ekstra tilbud til klubberne, kan der tilmeldes en SMS service, hvor jeg vil udsende en SMS når der er
opdateret materielle på forbundets hjemmeside.
Klik på nedenstående link og udfyld de felter der er markeret med stjerne undtagen kode, klik på send og når der
kommer en SMS til det tilknyttede mobilnr, indtastes den tilsendte kode og der klikkes på tilmeld. Alle kan tilmelde
sig denne service, dvs. deltagere, sekundanter klubledere.
URL: http://www.cpsms.dk/webtilmelding/tilmeld.php?webid=1996
Alle holdledere bedes tilmelde sig SMS service, da der sagtens kan komme informationer der, som ikke udsendes via
e-mail
Jeg udsender desuden information via DTaF Facebook side: https://www.facebook.com/groups/23527911952/

Vedhæftet er DeltagerlisteVer02 og DeltagerPerKlubVer02, ALLE holdledere bedes kontrollere alle deres deltagere
og sende evt. rettelser til mig. HUSK at skrive det ID nummer der står i deltagerlisten når der skrives til mig.

Som op til flere holdledere har skrevet til mig, er testen af DTaF Teknik tilmelding ikke gået helt så godt , der bliver
kikket på alle henvendelser til mig og som er sendt til Jan.
Jeg har manuelt rettet alle de fejl jeg har fået besked om via e-mail og som jeg har fundet i listen.
Jeg vil bede de hold der har MIX/Han-Bon/Synchron hold, om at skrive til mig med hvem der skal gå sammen, så vil
jeg manuelt kontrollere det.
Der er i MIX flere hold i A-class der er alene i sin klasse, hvis et hold ønsker at blive rykkket op/ned fro at få
modsatnd så skriv en e-mail til mig om det, et hold der flyttes skal følge de Poomsae der er udtrukket for den klasse
der rykkes til.
Såfremt det ikke udløser en semifinale er der åbent for efter tilmeldinger uden DTaF gebyr, sidste frist for
eftertilmeldinger er i morgen mandag.

OBS: Da jeg efterhånden har oplevet og fået en hel del sager/klager, har jeg besluttet, at jeg fremover, kun accepterer
ændringer der sendes via e-mail, Det har den betydning, at SMS, Facebook eller telefoniske ændrings ønsker vil blive
afvist, jeg skal hvis en sag lander i HB eller ankes videre, være i stand til at have en fyldig dokumentation og en
mulighed for at dokumentere sagsforløb.
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Med venlig hilsen
Hans Majlinder
Stævneadministrator
Dansk Taekwondo Forbund
E-mail: staevneadm@taekwondo.dk
Tlf.nr.: 20 53 75 01
Telefon onsdag kl. 18-23
samt torsdag og fredag før stævne kl. 18-23
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