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INDBYDELSE 

DABU og Aabenraa Bokseklub glæder sig hermed til at indbyde jer til de nationale begyndermesterskaber i weekenden 

 

Fredag d. 6.5. – søndag d. 8.5.2022 

Mesterskaberne afholdes i Løjt Hallen, den finder du her: 

Løjt Hallen 

Løjt Skolegade 17 

6200 Aabenraa 

 

Overnatning foregår på Løjt Skole, den finder du lige ved siden af: 

Løjt Kirkeby Skole 

Løjt Skolegade 14 

6200 Aabenraa 

(Løjt er en landsby uden for Aabenraa, altså ikke i Aabenraa, men de deler postnummer) 

 

Tilmeldingsfrist MANDAG D. 25.4.2022 

 

Tilmelding foregår via mail til: annethyssen2000@yahoo.dk 

Se oversigt og priser på næste side. 

 

Sørg for at tilmelde jer i god tid, så vi kan sørge for nogle gode mesterskabsdage til jer. 

 

Tilmelding er først gældende, når I har betalt. Ved afbud efter 25.4.22 refunderes det indbetalte beløb ikke. 

Indbetaling til Kreditbanken: 

Reg nummer: 7930  Kontonummer:  1065029 (Husk navn på din klub ved overførsel) 
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TILMELDING NATIONALE BEGYNDERMESTERSKABER I AABENRAA 2021 

 

Overnatning på skolen (hele weekenden)    DKK 300,- 

Klubber indlogeres i klasseværelser 

Du skal huske soveunderlag og sovepose. 

Klasseværelset skal være ryddet, fejet og bordene stå som ved ankomst senest kl. 12.00 om søndagen. 

 

Bespisning (hele weekenden)      DKK 400,- 

Spisebilletten indeholder 

- Aftensmad fredag og forfriskning fredag 

- Morgenmad, frokost, aftensmad og forfriskninger hele lørdag 

- Morgenmad, frokost og forfriskninger søndag 

 

Sådan tilmelder du dig: 

Send os en email med jeres ønsker og angiv tydeligt: 

Navn på din klub 

Antal deltagere 

Navn på deltagere 

- Træner (navn) 

- Bokser (navn og vægt) 

- Antal til overnatning 

- Antal til spisebillet 

- Skriv hvornår du har overført beløbet 

Spørgsmål? 

Praktisk om arrangement: Anne Thyssen, tlf 3025 6694 eller Kasper Hansen, tlf 5195 9984. 

Du kan også spørge på email: annethyssen2000@yahoo.dk 

Boksetekniske spørgsmål: DABU – Tina Hansen 
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Fredag d. 6. maj 

15.00 Ankomst/indkvartering 

16.30 Indvejning og lægetjek 

17.00 – 20.00 Aftensmad 

23.00 Ro i ”lejren”. HUSK at de unge ikke må være alene af hensyn til deres sikkerhed. 

 

Lørdag d. 7. maj 

07.00 - 09.00 Morgenmad 

08 Dommer/kampleder møde 

08.45 - 09.00 Velkomst 

09.00 - 12.00 Indledende kampe 

12.00 - 13.30 Frokost 

13.30 - 17.00 Indledende kampe og finaler. 

17.00 - 19.00 Aftensmad 

19.00 - Aftenstævne 

23.30 Ro i ”lejren”. HUSK, de unge ikke må være alene af hensyn til deres sikkerhed. 

 

Søndag d. 8. maj 

07:00 – 07:30 Indvejning og lægetjek 

07.00 - 09.00 Morgenmad. 

08.30 – 08.45 Dommer/kampleder møde 

09.00 - 11.30 Finaler 

11.00 - 13.00 Frokost 

13.00 - ca. 15.30 Finaler og efterfølgende pokaloverrækkelse. 


