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Deze maand in de nieuwsbrief;
- Nieuw KNMO-NTSB MT-reglement 2023
- Aanmelding selectiewedstrijd Nations Cup / WK 2023 Liverpool
- Wijzigingen reglementen en muziek
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Nieuw KNMO-NTSB MT-reglement 2023

In 2023 gaat er het één en ander veranderen in

het KNMO-NTSB wedstrijdreglement. 

Wij nodigen coaches en bestuurders van harte uit

voor het webinar met uitleg over de wijzigingen.

De webinars worden gehouden op: Dinsdag 18

oktober a.s. 20.00 uur Zondag 23 oktober a.s.

10.00 uur

Inschrijven kan via:

https://docs.google.com/forms/d/1wPFps4MEg_5

XyUnos0USIRcg5VCJMX5FZrSr6fYir0E

Je ontvangt vlak voor het webinar de link voor

deelname.

Zorg dat je goed voorbereid het nieuwe

wedstrijdseizoen in gaat. We zien je graag online!

Nieuwe beperkingen en muziek  2023

Voor het volgende wedstrijdseizoen gelden er

nieuwe beperkingen voor de verschillende levels.

Deze zullen op 1 december worden gepubliceerd

samen met de nieuwe regelementen.

De nieuwe muziek die volgend jaar van kracht

gaat is al te vinden op de NTSB website. 

Aanmelding selectiewedstrijd Nations Cup / WK 2023 Liverpool
In 2023 worden onder de vlag van IBTF de Nations Cup, het WK baton twirlen en het WK majorette voor

groepen georganiseerd. Dit evenement wordt gehouden van 4 t/m 13 augustus 2023 in Liverpool –
Engeland.
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KNMO-NTSB en NBTA zullen hiervoor gezamenlijk een selectiewedstrijd organiseren zodat we met 1
Nederlandse equipe naar Liverpool gaan.

Opgeven voor de selectie kan tot 31 oktober 2022. Meer informatie over de selectie, wie er mee mag
doen etc vind je hier. 
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