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Denne e-mail udsendes til alle der har tilmeldt deltagere til Beg/Øvet Cup Kamp 14-06-2014 i Taastrup.
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=2014
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 DeltagerlisteVer01 og DeltagerPerKlubVer01, holdlederne bedes kontrollere ALLE deres kæmpere og
sende evt. rettelser til mig, husk at skrive ID nummer fra deltagerlisten.

Stævnet afvikles som KO, med 2x2 min og 30 sek pause. Alle øvede skal kæmpe i Daedo veste som DTAF stiller til
rådighed, Daedo sokker skal kæmper selv medtage da det betragtes som personligt udstyr.

Vejning bliver torsdag den 12. juni og forventes følgende steder: Rødovre, Ringsted, Odense, Sønderborg, Fredericia,
Silkeborg, Skanderborg, Risskov, Brande, Aaalborg og Esbjerg.
De Svenske klubber vejer ind i Malmø efter aftale med mig.
Tid og Sted for vejning kommer i endelig orientering der forventes udsendt tirsdag den 10. juni 2014.

Alle regler til DTaF stævner kan findes her: http://www.taekwondo.dk/staevner_-_regler_mv.asp

OBS: Der er ny e-mail adresse til stævneadministrator: staevneadm@taekwondo.dk

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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