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Denne mail er sendt til alle der har tilmeldt deltagere til get2Sport i Nørrebro 13-12-2014.

Vedhæftet er deltager liste ver03 og klublistever01, desuden er de gældende regler for pulje stævner
vedhæftet, Kampnumre der er med FED skrift er sikre kampe, numre med almindelig skrift er de kampe
man KAN få hvis kæmper vinder sin pulje.
Kommentarer og bemærkninger til deltagerlisten skal være hos mig senest fredag kl 20:00, derefter vil der
ikke kunne ske rettelser, heller ikke lørdag.
Der kan sagtens komme nye lister med kamp numre fredag aften.

Alle Avancerede skal kæmpe i Daedo veste som stilles til rådighed af OC, der skal dog medbringes Daedo
sokker.
Begynder og Øvet kæmper i egne veste.

Jeg har som det er normal praksis flyttet de kæmpere op som er alene i deres vægt klasse og hvor der er
modstander i næste klasse, såfremt klub ikke ønsker det, skal jeg have besked senest fredag kl: 20:00, så
trækekr jeg vedkommende fra stævnet og deltager gebyr refunderes.

Følgende kæmpere er alene i deres klasse og der er ikke modstander i næste klasse, deltager gebyr
refunderes. De deltagere der er tilmeldt via online tilmelduing vil få tilbageført deltagergebyr, dem dere r
eftertilmeldt skal sende konto nummer til mig for refundering.
Emilia Larsen
Albertslund
Camille Hvilsom
Albertslund
Jayromme Moowgliie Duissara
Sundby
Maria Veronica Gallo
Sundby
Issa Ghannoum
Nørrebro

OBS: jeg vil anbefale at alle tilmelder sig Dansk Taekwondo Forbunds officielle Facebookside:
https://www.facebook.com/dansktaekwondoforbund
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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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