
 

 

Invitation til DM RAW trekamp 2015 

 

Arrangør: Thisted Vægttrænings Forening 

 
Sted: Munkehallen, Munkevej 9, 7700 Thisted 

 
Dato: 5. og 6. april, 2015 

 

Søndag den 5. april: Alle damer uanset kategori, alle subjuniorer herrer og juniorer herrer samt 

alle masters. Denne fordeling kan ændres alt efter tilmeldingstallet. 

 

Mandag den 6. april: Alle senior herrer. Denne fordeling kan ændres alt 

efter tilmeldingstallet. 

 

Indvejning begynder begge dage: 8.00-9.30. Start kl. 10.00. Der kan dog forventes 2 indvejninger i 

hvert fald om søndagen., hvilket meddeles umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb på DSF's 

hjemmeside. 

 

Ændring af tidspunkter kan forekomme, hvis tilmeldingstallet afviger meget fra det forventede. 

Dette kan følges på DSF’s hjemmeside under ”Terminsplanen” og plan for stævnet.  

 
Tilmelding: Oprettes via forbundets nye tilmeldingsmodul på www.styrke.dk (se under ”stævner”). 

 

Tilmelding skal være afgivet senest 21 dage før stævnet, dvs. mandag den 16.marts 2015  

 

Der gøres opmærksom på, at tilmelding er bindende, og at stargebyr og  licens skal betales, selv 

om man senere melder fra til stævnet. 

 
Eftertilmelding: Er ikke længere mulig. 

 

Startgebyr: Kr. 200 pr. deltager. Beløbet indsættes med udførlig tekst på: 

Regnr.: 5800  

Kontonr.:   6268535053 

Husk at opgive navn, klub og licensnummer. Klubberne opfordres til at indbetale samlet for alle 

dens deltagere. 

 

Licens: I henhold til beslutning fra bestyrelsen opkræves licens hos klubben to gange om året ud 

fra det antal løftere, klubben har på nomineringslisterne. 

 

Årsafgift: Klubberne skal betale årsafgift kr. 1.000,- inden 1. januar på konto: 4784 11057705. 

 

Forplejning: Det vil være muligt at købe mad og drikke under stævnet. 

 



 

 

 

Overnatning: Vi henviser til Thisted Vandrerhjem: http://danhostelthisted.dk/vandrerhjemmet/ med 

online booking (tlf. 9792 5042)- Thy Hallens værelser kan også blive en mulighed, men vi får først 

svar i slutningen af januar, om de er til rådighed. I hører nærmere. 

Yderligere oplysninger om selve arrangementet: Klaus Brostrøm (2724 5002 – 9792 4617 samt Jan 

Lyhne (9792 6854) 

 

Vi kan oplyse, at hovedpræmien bliver en brugt bil skænket af vores hovedsponsor. Hvordan den 

kan vindes, oplyser vi senere. 

DSF og Thisted Vægttrænings Forening ønsker alle et godt stævne. 

Klaus Brostrøm 

 

 


