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Denne e-mail udsendes til alle der har tilmeldt deltagere til Esbjerg kamp Plus Cup 28-02-2015
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=2039

Denne SMS service kan desværre ikke bruges af de Svenske klubber.
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/dansktaekwondoforbund

Vedhæftet er DeltagerListeVer03 og DeltagerePerKlubVer03, evt bemærkninger til deltagerlisten skal være
hos mig senest fredag aften 18:30.
Jeg har data problem med Taekoplan på min administrative computer og kan ikke importere kampdata i
stævne serveren, derfor kommer klublister først fredag aften, når jeg manuelt har flyttet alle deltager navne
over i stævne server 

Følgende er alene i deres vægtklasse og der er desværre ikke modstander i næste vægtklasse så de kommer
ikke i kamp, deltager gebyr refunderes på det ved tilmelding benyttede betalingskort efter stævnet:
Boern Begynder Female A +66 67018 Tokarz, Julia 8 Esbjerg TKD Klub Cheong Yong
Female A +63 52386 Juhl Nielsen, Frida 11 Holbæk TKD Klub
Senior Begynder Male A -54 66199 Sarwari, Mahdi 23 Struer TKD Klub Kuk Sul
Boern Oevet MaleA -40 88913 Felix Andersson 34 Baekdusan TKD
Cadet Male A +65 51830 Snedker Poulsen, Alex 7 Esbjerg City TKD Klub
Cadet Female A -55 63561 Jameian, Ayda 8 Esbjerg TKD Klub Cheong Yong
Senior Oevet Male A -74 15014 B. R. Hemmingsen, Mike 9 Fredericia TKD Klub
Senior Oevet Male A -87 88904 David Noel Jensen 33 Nørrebro
Senior Oevet Female A -57 88940 Signe Wendt Wæverstrøm 38 Frederikssund

Jeg vil igen gøre opmærksom på at den eneste mail adresse til mig er staevneadm@taekwondo.dk, den
gamle mail adresse bliver ikke hentet eller læst.
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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

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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