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StævneINFO No 1 - Esbjerg Cup 2018. 
 

 
Indvejning 

Der er decentral indvejning torsdag den 22. februar.  Der kan vejes ind ved 
nedenstående klubber - vær venligst opmærksom på at tidspunkterne i de enkelte 
klubber varierer! Husk billedlegitimation 

Inden indvejning skal holdleder sende en mail til stævneadmin - 
staevneadm@taekwondo.dk - med besked om at man IKKE ønsker automatisk at 

blive rykket en vægtklasse op, såfremt man ender med at være alene i sin 
vægtklasse. I modsat fald bliver ALLE, der kan rykkes, rykket så de kommer i 

kamp. 
 

Vejning torsdag den 22-02-2018 

 

Brande Taekwondo klub, Elme Alle 2B, 7330 Brande 18.00 – 19.00 

Esbjerg Taekwondo klub, Sportsvej 21, 6705 Esbjerg Ø 17.00 – 18.30 

Fredericia Taekwondo Klub, Norges Gade 14 B, 7000 Fredericia 17.30 – 18.00 

Holbæk Taekwondo Klub, Roedsvej 10, 4300 Holbæk 18.00 – 18.30 

Nørrebro TKD Klub, Heimdalsgade 35-37, 2. sal 2200 København N 17:00 – 18:00 

Rødovre Hwarang Taekwondo Klub, Højnæsvej 61 2610 Rødovre 17.00 – 18.00 

Silkeborg Taekwondo Klub, Århusvej 45, 8600 Silkeborg 18:00 – 19:00 

Skanderborg Taekwondo Klub, Regnbuevænget 5, 8660 Skanderborg, 17:00 – 18:00 

Team Odense TKD Klub, Sandhusvej 4-10 5000 Odense C 19.30-20.00 

Aalborg Taekwondo Klub , Teilgårdsplads 1, 9000 Aalborg 19:00 - 19:30 

 
 

 
Veste og hjelme: 

 Alle bruger elektroniske veste og hjelme - børn bruger dog almindelige hjelme. 

 Seniorer og veteraner bruger Daedo Generation 2 veste og hjelme (alle andre 
bruger generation 1). 

Veste og hjelme stilles til rådighed af forbundet - øvrigt udstyr medbringer man selv. 

Medbringer man selv hjelme, skal man være opmærksom på, at det kun er blå og 

røde hjelme som er godkendt.  
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Hovedkontakt: 

Ingen hovedkontakt i børneklasser. 

 

Tilbagebetaling af deltagergebyr:  

Fristen for at få deltagergebyr retur er nu udløbet. 

Er man alene i sin vægtklasse efter indvejningen, får man sit tilmeldingsgebyr tilbage 

efter stævnet. 

 

Ændringer: 

Der vil i de kommende dage kunne ske ændringer i deltagerne på MA Reg-online. Da 

vi denne gang har en venteliste (fordi vi nåede max deltagerantal inden 

tilmeldingsfristens udløb) vil vi i de kommende dage skifte deltagere, der ikke har 

betalt deltagergebyr, ud med kæmpere fra ventelisten. 

 

Kontakt: 

Ved kontakt til stævneadministrator (før stævnet) og stævneleder (under stævnet) 

skal henvendelser gå gennem holdleder, og ikke direkte fra kæmpere eller forældre. 

Stævneleder: Joachim Carlsen 

Dommerleder: David Cooper 

Stævneadministrator: Dorte Sørensen 

 

 
Med sportslig hilsen 

 
Dorte Sørensen 
staevneadm@taekwondo.dk  

 
 

 
 
 

 

mailto:staevneadm@taekwondo.dk

