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Hans Majlinder

Fra: Hans Majlinder <staevneadm@dtaf-turnering.dk>
Sendt: 28. november 2015 01:13
Til: 'Hans Majlinder'
Emne: Get2Sport 28-11-2015 - 6. informations mail
Vedhæftede filer: 2015-11-28_Get2Sport-Klub.pdf; 2015-11-28_Get2Sport-DeltagerListe.pdf; 2015_

11_28_Get2Sport_bane_og_kampnumre.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

Vedhæftet er DeltagerlisteVer06, KlublisteVer01 og oversigt over bane og kamp numreVer01

Deltagerliste og kampnumre er fastlagt og der vil IKKE kunne ske rettelser eller ændringer (jeg tager dog 
forbehold for at stævneserver fejler osv ).

Der er en oversigt over hvilke baner de enkelte klasser skal være på og kamp rækkefølge, ved ca. 15:00 vil en version 
2 komme ud, hvor der er bane optimeret således at banerne udnyttes max.

Der er 229 deltagere og der skal afvikles 329 kampe på 5 baner, så der skal være fart på kamp afvikling. Jeg har 
beregnet at med 5 minutter per kamp vil der per bane være 6 timers kamp plus pauser.

Husk holdledermøde 09:45

Stævnet afvikles som Pulje 2x1 min, ingen hoved kontakt.

Med venlig hilsen

Hans Majlinder

E-mail: staevneadm@dtaf-turnering.dk

Mobil: 30964280

http://www.cpsms.dk/webtilmelding/tilmeld.php?webid=2053
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Onsdag kl. 18 – 22
Torsdag 26/11 og fredag 27/11 kl. 18-23


