Hans Majlinder
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedhæftede filer:

Hans Majlinder
5. juni 2015 21:24
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Denne e-mail udsendes til alle der har tilmeldt deltagere til Beg/Øvet Cup Kamp i Taastrup 06-06-2015
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=2045

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, DeltagerePerKlubVer03 og KlublisteVer01.
Som jeg tidligere har skrevet har jeg løbende problemer med den data jeg henter fra DTAF online
tilmelding, så alt data er manuelt flyttet til en stævne server, der kan i den forbindelse være fejl i eks. Klub
navn osv.
Da jeg grundet manglende indberetning fra et vejested først udsender klublister nu, sætter jeg frist til kl. 24
for evt. bemærkninger, derefter vil der ikke kunne ske ændringer. Dette betyder at jeg tager forbehold på at
der kan komme ny version klub liste ud i morgen lørdag, hvis dette sker vil jeg forvente at de er klar 08:30,
jeg vil udsende en SMS hvis jeg bliver klar over at der kommer ny klubliste i morgen.

Alle begyndere kæmper i egne Daedo veste, mens øvet skal bruge de Daedo Veste DTaF stiler til rådighed.
Hvide hjelme må benyttes frem til 31. december 2016 ved DTaF stævner, bruges rød/blå hjelm skal de følge
vest farve.

Et suk: Jeg ser en stigende tendens til at regler ikke gælder for en selv men for alle andre og at der
argumenteres kraftigt for at regler skal brydes/justeres kun den ene gang en bestemt. Overholdelse af sidste
tilmelding er et godt eksempel og jeg har en hel del flere. Der er udgivet regler med frister og alt kan findes
på forbundets download side: http://www.taekwondo.dk/staevner_-_regler_mv.asp, jeg vil opfordre til at
holdlederne læser på de gældende regler, da jeg også oplever et ukendskab til de gældende regler.

Følgende kommer ikke i kamp da de er alene i deres vægtklasse og der ikke er nogen klassen ovenover,
deltager gebyr vil blive refunderet ved tilbageførsel på det benyttede betalingskort ved tilmelding:
Boern Begynder Female A -58 104 Voersaa, Anne-Sofi 29 Vejle TKD Klub
Junior Begynder Female A +63 128 Juhl Nielsen, Frida 9 Holbæk TKD Klub
Senior Begynder Male A -63 131 Hemmje Nielsen, Peter 5 Sundby TKD Klub
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Boern Oevet Male A -40 168 Hvass Sixhøj, Marius 26 Hwarang TKD Klub Rødovre
Boern Oevet Female A -26 169 Christophersen, Carot 3 København TKD Klub
Cadet Female A +59 220 Ghannoum, Julia 4 Nørrebro TKD Klub
Junior Oevet Female A +63 247 Højris Poulsen, Rikke 9 Holbæk TKD Klub
Senior Oevet Male A +87 255 El Bahri, Moussa 26 Hwarang TKD Klub Rødovre
Senior Oevet Female A +67 258 Bergmann, Rikke 34 Esbjerg TKD Klub Cheong Yong

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.

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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