
 

 

  INVITATION TIL ÅBNE THY-MESTERSKABER 2011 
                   RAW OPEN & MED UDSTYR (as usual☺☺☺☺) 

                                      
 
Dato:   Lørdag d. 14. Maj (Hvis mange deltagere løftes der også Søndag d. 15. Maj) 
 
Sted:   Thisted Vægttræningsforening, Munkevej 7, 7700 Thisted 
   Tlf. : 97 92 68 54 
 
Tilmelding:  Senest Lørdag d. 23. April 2011 til: 
   Thisted Vægttræningsforening 
   Munkevej 7, 7700 Thisted Mail: studie7@post.tele.dk  

 
Dommere:  VIGTIGT!  Da Åbne Thy er et ”privatstævne” er vi afhængige af, at klubberne stiller dommere til 

rådighed Vi kan ikke tilbyde kørselsgodtgørelse – men fri forplejning fra vores ”franske køkken”  
Hvis ikke der er dommere som stiller sig til rådighed, kan det i yderste konsekvens medføre 
aflysning.   

 
Dommergebyr:  Klubber med mere end 2 tilmeldte atleter opkræves kr. 200,00 i dommergebyr pr. atlet, udover 2. 
   Tilmeldte dommere skal fremgå af tilmeldingen.  
 
Deltagergebyr:  Kr. 150,00 pr. deltager, betales pr. chech ved tilmelding eller på konto 5800 – 626 853 5053.  
   (Husk at opgive navn og klub samt licensnr.) OBS! Startgebyr kan IKKE indbetales til DSF 

Hvis du ikke har betalt licens for 2011 skal du ved samme lejlighed indbetale kr. 200,00 
   til DSF´s konto. 
 
Kategorier m. udstyr: Ungdom, junior, damer, senior herrer, masters I,II og III. 
   Hvis det er muligt vil kategorierne blive afviklet sammen i færrest mulige 
   indvejninger. 
   Der er medalje til de 3 bedste i hver vægtklasse i samtlige 7 kategorier 
   samt pokal til bedste løfter i alle kategorier med mindst 3 deltagere. 
   Der er pokaler til de tre bedste klubber efter følgende pointssystem: 
   De 10 bedste løftere fra hver klub scorer points med 12 points til en  
   førsteplads, 9 points til en 2. plads, 8 points til en 3. plads, derpå 
   7,6,5 etc. 
 
Kategorier Open RAW: Alle kategorier.Medaljer til de 3 bedste i hver vægtklasse samt medalje til bedste løfter i de kategorier,  
                                                hvor der er mindst 3 deltagere.  
 
Indvejning/ 
Start:   Open Raw:  Indvejning: kl.   8,00  -  09,30 Start kl. 10,00  
   Med udstyr:  Indvejning  kl. 11,00   - 12,30  Start kl. 13,00  
 
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i ovenstående program i forhold til antal af tilmeldinger eller mangel på dommere 
 
Yderligere information:  Jan Lyhne, tlf.: dag  97 92 68 54     aften 20 32 04 27 
 
På gensyn i Thisted 
Jan Lyhne 
Thisted Vægttræningsforening 



 

 

    TILMELDINGSLISTE TIL ÅBNE THY 2011 
 
NAVN:    KLUB:  VÆGTKL: KAT:   FØDT: LICENSNR:  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

    DOMMERTILMELDING 
 
NAVN:  KATEGORI  BEMÆRKNINGER  
   

   

   

   

   

 


