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Hans Majlinder

Fra: Hans Majlinder <staevneadm@dtaf-turnering.dk>
Sendt: 19. november 2015 22:38
Til: 'staevneadm@dtaf-turnering.dk'
Emne: Get2Sport 28-11-2015 - 1. informations mail
Vedhæftede filer: 2015-11-28_Get2Sport-DeltagerKlub.pdf; 2015-11-28_Get2Sport-

DeltagerListe.pdf

Denne e-mail udsendes til alle der har tilmeldt deltagere til Get2Sport Nørrebro 13-06-2015
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=2053
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

Der er et meget flot deltagertal til Get2Sport – 243 deltagere, for at det ikke bliver et meget langt stævne vil der være 
5 baner til stævnet, jeg har beregnet at det vil være ca 6,5 time per bane plus pauser.

Vedhæftet er DeltagerListeVer01 og DeltagerePerKlubVer01, jeg skal bede om at ALLE klubbens deltagere bliver 
kontrolleret og at evt. rettelser sendes til mig, husk det ID nummer der står ud for deltager.

Ved Get2Sport er det alder på stævnedag der er afgør alders klasse

Avanceret klasse kæmper i Daedo veste der stilles til rådighed af DTaF, alle andre skal kæmpe i deres egne veste.

Hvide hjelme må bruges, bruges blå/røde hjelme skal de følge vest farve.

Vejning er på torsdag den 26. november, der kommer information om vejesteder tirsdag aften.

Efter vejning torsdag vil jeg sende færdige deltager lister ud, hvor deltagere der er alene automatisk bliver rykket op 
såfremt der e ren i klassen over. Hvis dette ikke ønskes skal jeg have besked fredag den 27. november inden 18:30

Kampnumre udsendes fredag aften og der vil ikke fra frdag kl 18:30 vøre mulighed for ændringer, så få checket alt 
jeg udsender for fejl, for lørdag bliver der uanset evt. fejl ikke ændret noget

Med venlig hilsen

http://www.cpsms.dk/webtilmelding/tilmeld.php?webid=2053
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Hans Majlinder

E-mail: staevneadm@dtaf-turnering.dk

Mobil: 30964280
Onsdag kl. 18 – 22
Torsdag 26/11 og fredag 27/11 kl. 18-23


