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Hans Majlinder

Fra: Hans Majlinder <staevneadm@dtaf-turnering.dk>
Sendt: 24. november 2015 23:11
Til: 'Hans Majlinder'
Emne: Get2Sport 28-11-2015 - 3. informations mail

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

Vedhæftet er DeltagerListeVer03 og DeltagerePerKlubVer03, der vil ikke blive udsendt flere lister før efter vejning 
på torsdag. 

Når alle vejesteder har sendt deres veje resultater vil jeg udsende en opdateret deltagerliste hvor de kæmpere der står 
alene bliver rykket op i næste klasse såfremt der er nogle i næste klasse, der kan kun rykes en klasse op.

Sidste frist for at sige nej til oprykning er fredag kl. 18:30, dette tidspunkt er også sidste frist fro at komme med 
bemærkninger til den udsendte deltagerliste torsdag, herefter vil der ikke være muligt at komme med bemårkninger / 
ændringer.

Kampnumre udsendes fredag aften.

Jeg har desuden vedhæftet endelig orientering, med vejesteder, der er lavet aftaler med de Svenske klubber.

Vejning: Vejning torsdag den 26-11-2015
Nørrebro TKD KLUB, Heimdalsgade 35-37, 2. sal 2200 København N 18:00 – 19:30
Rødovre Hwarang Taekwondo Klub Højnæsvej 61 2610 Rødovre 17.30 – 18.30
Risskov Taekwondo Klub, Norlandsvej 88C, 8240 Risskov 18.00-18.30
Brande taekwondo klub På Elme Alle 2B, 7330 18.30 – 19.00
Holbæk TKD Klub, Roedsvej 10, 4300 Holbæk 17:30 – 18:00

Regler for vejning:  Klubben skal have en ansvarlig holdleder, der har ansvaret for klubbens indvejning. 
Det behøver ikke at være samme person, som er ansvarlig overfor DTaF/Turnering.

 Det betyder samtidig, at holdlederen er ansvarlig for at alle klubbens kæmpere er 
mødt ind og samlet er klar til indvejning når det bliver klubbens tur til at komme 
ind.

 Det er udelukkende holdlederen der må være til stede ved indvejning. Holdleder 
kan udpege en af modsat køn, til at hjælpe ved indvejning. Eks. holdleder er mand 
og beder en dame om at hjælpe ved vejning af damer. Dette oplyses af holdleder 
overfor den ansvarlige fra DTaF.

 Børn, Cadet og juniorer har ét forsøg på vægten. Seniorer har 2 forsøg indenfor 15 
minutter. Holder kæmperen ikke den tilmeldte vægtklasse, bliver kæmperen flyttet 
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til den vægtklasse der er vejet ind til, af Stævneadministrator. Ved internationale 
stævner følges WTF reglerne.

 Holdlederen følger med ind og har pligt til at notere kæmperens vægt ned og 
korrigere evt. forkert tilmelding.

 Kæmper skal stå i underbukser, piger må have bh på, dog må der stås nøgen efter 
WTF reglerne.

 Såfremt anvisninger fra den ansvarlige fra DTaF ikke følges, 
diskvalificeres/bortvises kæmper/holdleder og der sker indberetning til STA.

 Der kan ikke eftertilmeldes deltagere ved indvejning og der kan ikke aftales med 
indvejer om ændringer af tilmelding, dette er udelukkende noget der kan ske med 
Stævneadministrator.

 Det er holdlederens opgave, at kontrollere alle klubbens oplysninger og at kontrollere at 
klubbens kæmpere er korrekt placeret, ændringerne sendes til STA, indenfor de fastsatte 
frister.

Med venlig hilsen

Hans Majlinder

E-mail: staevneadm@dtaf-turnering.dk

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


