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DM INFORMATION NR. 4 
 

VELKOMMEN TIL DM 2021  
 
 
Vi har glædet os til igen at byde velkommen til et DM event. Her følger lidt praktiske oplysninger: 
 
CORONAPAS: HUSK at have dit/jeres Coronapas klar til check ved vores folk I indgangen !!! 
 
ENTREBILLETTER:  Holdlederne for klubben får udleveret en kuvert med adgangsbilletter til alle 

klubben deltagere kamp/teknik samlet. Der er billetter til alle udøvere, 1 coachbillet 
for hver 5 påbegyndt antal deltagere samt 1 holdlederbillet/discipline. HUSK at få et 
grønt stempel, hvis du forlader Arena Midt, så du ikke skal igennem coronapas check 
mv. igen ! Entreprisen er kr. 60 – børne 11 år og under gratis ! 

 
OMKLÆDNING: Omklædningsrummene findes under tribunen på halniveau. 
 
HALREGLER: Overhold anvisninger og skilte i hallen. Det er ikke tilladt, ligegyldigt hvad, at 

forcere afspærringerne rundt om konkurrencegulvet. Overtrædelse af dette medfører 
bortvisning fra hallen. Indgang til konkurrencegulvet for udøvere/coaches, 
checkbord, vestudlevering mv. sker via udgangen fra opvarmningsområdet bag det 
store gardin. 

 
ROLL UPS MV: Klubberne må godt opsætte klub roll ups eller bannere i Arena Midt. MEN - der 

de må kun sættes på toppen af tilskuertribunen og IKKE på halgulvet. OG 
hverken bannere eller roll ups må indeholde reklamer! 

 
OPVARMN.:  Der er mulighed for opvarmning  I området bag det store gardin på modsatte side af 

tribunerne. 
 
BESPISNING/ Arena Midt’s café er åben under DM og de har forberedt deres 
OPRYDNING:  udbud så alle ønsker skulle kunne imødekommes. I hallen beder vi alle om st hjælpe 

os med at rydde op og lægge affald i alle de opstillede affaldsbeholdere. 
 
MEDALJEOVERR.: Vi forventer at lave medaljeoverrækkelse 2-3 gange i løbet af dagen. Pt. forventes 

det at de fleste af formiddagens teknikgrupper afvikles i starten af frokostpausen. 
  Vi skal have afviklet små 100 medaljeoverrækkelser, så vi har brug for jeres 

støtte, så vi kan afvikle det smidigt og effektivt ;-) Så hav venligst jeres 
medaljetagere klar ! 

 
 
 
Tak for jeres støtte igen ønsker jer alle et fantastisk DM. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
DM OC – Skanderborg Moo Sa Taekwondo Klub 


