
Invitasjon til Wintercup i Narvik 

For barn, ungdom og voksne

Lørdag 16.2 2013

Arrangør:

Kontaktperson: Marthe Bøhler, mobil 

92443194

E- post: marthe@kampsport.no

Teknisk arrangør 

ITF Narvik Taekwon-Do klubb

Kontaktperson: Trond Solhaug Mob 

95755325

E- post: tsolhaug33@gmail.com

Sted:Parkenungdomskole

         Bjørnsonsvei 3

         Narvik

Dato: Wintercup 16.2 2013

Tidsskjema
09.00- Oppmøte/ registrering
09.00- Innveiieng
09.30- Dommer/ coach møte
10.00- Mønster/ sparring sortbelter og Gup sr og jr
12.00- Barnemesterskap 4. vendinger, mønster, high kick
           Team mønster, knusing, spesialteknikk etterfølger.
- ----    tidsskjemaet kan bli forandret alt utifra hvor mange
           utøvere som deltar.

Påmelding 
Påmelding sendes på vedlagt påmeldingsskjema.
Påmelding sendes til tsolhaug33@gmail.com
ved spørsmål om påmelding, kontakt Trond Solhaug
tlf 95755325. Påmeldingen er bindene.

Påmelding: Se vedlagt påmeldingsskjema
Påmeldingsfrist: fredag 10. februar 2013
Åpenbare feil på påmeldingskjemaet før trekning, rettes opp av arrangør 
i samarb. Med evt klubb. 

Fristen er endelig.

Startkontigent

Pr Barn og junior (Gup) opp til 18 år kr 250,-,
Pr Sortbelter junior og senior  kr 300,-
Innbetaling på bankkont: 4520 07 17795 ITF Narvik 
Takwon-Do klubb. Felles innbetalingen pr klubb i forhold 
til ant påmeldte utøvere. 

Trekning

Trekning blir foretatt før stevnestart. Alle må derfor 
meldes på senest fredag 10.2 2013 klokken 17.00 
Fristen er endelig.

Klasser
Mønster, frisparring, spesialteknikk, knusing og team 
mønster. Se vedlagt påmeldingsskjemafor info om klasser.

Deltagelse
-Barnemesterskap fra 6- 12 år
- Yngre Junior fra 12-14 år
- Junior fra 14- 18 år
- Senior gup og +18 år til 40 år
- Veteran 40 +
- Sammenslåing av klasser kan gjennomføres i henhold til 
vanlig praksis.

Regler

http://www.kampsport.no/portal/pls/portal/docs/
1/5370061.PDF
- Premiering av beste junior,senior damer/ herrer i stevnet
- Alle barn under 12 år får medalje og diplom

Kiosk
Det vil være salg av pølser, kaker, brus og lignende i 
hallen.

Spørsmål
Kontakt på epost: tsolhaug33@gmail.com
Trond Solhaug tlf 95755325
Det er viktig at lagledere holder seg oppdatert på ITF 
Narvik Taekwon.Do klubbs hjemmeside 
http://www.narvik-taekwondo.no/

Velkommen
Mvh Trond Solhaug

ITF Narvik Taekwon-Do klubb

Foto og film:
NKF opplyser at det kan bli tatt bilder og film fra arrangementet med deltagere 
og funksjonærer som kan bli publisert i redaksjonell sammenheng på 
www.kampsport.no

http://www.kampsport.no
http://www.kampsport.no

