Invitation til
Styrke-Mangekamp
Arrangør:
Pure Performance gym.
Sted:
Niels Bohrs vej 3b, 6000 Kolding.
Dato:
Lørdag d. 11. juni 2022.
Forventet indvejning fra 09.00-11.00. Stævnestart planlægges i forhold til antal deltagere. Dette opdateres
ved tilmeldingsfristens udløb.
Tilmelding:
Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Der vil være plads til henholdsvis 20 damer og 20 Herrer.
Ved færre tilmeldte i den ene kategori, vil der fyldes op til et totalt antal deltagere på max 40.
Tilmelding sker ved at sende mail til kathjasejer@gmail.com. Mail skal indeholde en underskrevet antidoping-erklæring og hvilken klub/fitnesscenter som man stiller op for.
Tilmelding er registreret, når man har fået en bekræftelsesmail fra Kathja Sejer.
Sidste frist for tilmelding er lørdag d. 21/5-2022 kl. 23.59.
Tilmelding er bindende. Startgebyr skal betales ved tilmelding – Dette refunderes ikke selvom man melder
fra til stævnet.
Man er som deltager underlagt antidoping-sanktioner, som kendes fra idrættens verden.

Startgebyr:
Kr. 200 pr. deltager.
Startgebyr betales ved tilmelding til PFM pure performance gym: (Bank, Nordea) Konto og reg.nr.: 24700745720250
Licens:
Det kræver IKKE licens for at deltage. Dog kræves det, at man underskriver en antidoping-erklæring og
at man træner i et center underlagt Anti Doping Danmarks regler for at deltage.
Forplejning:
Der vil være salg af mad og drikkevarer.
Medaljer:
Medaljer gives til medaljeceremoni på dagen.
Yderligere oplysninger:
Kathja Sejer, på 26 76 12 34 eller via mail: Kathjasejer@gmail.com
Alternativt til:
Udviklingskonsulent Dansk Styrkeløft Forbund Peter Andersen på 30 58 23 20 eller via mail:
petera@styrke.dk

PFM pure performance GYM
ønsker alle et godt stævne!

Antidoping erklæring.
Undertegnede vil gerne deltage I “PFM cup 2022”
Fulde Navn: _______________

Cpr :________________

Har du nogensinde taget doping?
Ja:

Nej:

Hvilken klub/fitnesscenter træner du i til daglig?
__________________________
Fortæl evt. lidt om dig selv til dagens speaker:

Jeg underskriver på tro og love, at ovenstående oplysninger er sande samt at jeg ikke
tager/ har taget doping eller har modtaget en sanktion herfor. Jeg er desuden
indforstået med, at deltagelsen er på egen ansvar og PFM pure performance Gym ikke
er ansvarlig for eventuelle skader.
Dato: ___________ Underskrift:___________________________
PFM gym tager stærkt afstand fra alle former for doping, og vi samarbejder med Anti
Doping Danmark (ADD) om at skabe et dopingfrit miljø. Dette betyder følgende for
deltagere i konkurrencen: Deltageren giver PFM gym tilladelse til, ved brug af
deltagerens CPR-nummer, at indhente oplysninger hos ADD og i dopingregisteret, for
at kontrollere om der er en verserende eller tidligere dopingsanktioner. ADD kan
anmode om urinprøve fra deltageren. Nægtelse eller positiv prøve vil medføre
karantæne ud fra de gældende regler på området.

