
 

Inbjudan till Klubbtävling 
Ljusnanskäret 2017 

1. TÄVLINGSPLATS 
 
Bollnäs ishall, Sävstaås IP. Inomhus, uppvärmd, 30 x 60m 

Frelugavägen 4, 821 30 Bollnäs. 

2. TÄVLINGSDAGAR OCH PRELIMINÄRA TIDER 
 
Fastställande av startordning sker på fredag den 1 december 2017 kl. 19.00 på Scandic hotell, 
Bollnäs. 

Startordningarna publiceras på http://www.skatesweden.wehost.se/17-18/ 

Lördag den 2 december 2017 kl. 08:15 Möte för panelerna 

 kl. 09:00 – 18:00 Tävling 

Söndag den 3 december 2017 kl. 09:00 – 16:00 Tävling 

3. TÄVLINGSKLASSER 
 
Senior B1 Damer och Herrar Kort och Friåkning 

Senior B2 Damer och Herrar Kort och Friåkning 

Junior B1 Damer och Herrar Kort och Friåkning 

Junior B2 Damer och Herrar Friåkning 

Ungdom 15 B1 Flickor Friåkning 

Ungdom 15 B2 Flickor Friåkning 

Ungdom 13 B Flickor Friåkning 

Miniorer B Flickor och Pojkar Friåkning 

Senior A Damer och Herrar Kort och Friåkning  

Junior A Damer och Herrar Kort och Friåkning 

Ungdom 15 A Flickor Kort och Friåkning 

Ungdom 13 A Flickor Kort och Friåkning 

Ungdom A Pojkar Kort och Friåkning 

Minior A Flickor och Pojkar Friåkning 

 

http://www.skatesweden.wehost.se/17-18/


 

 
 
Prioriteringar 
1. Anmälda B-åkare prioriteras. 
2. Bland anmälda A-åkare prioriteras de åkare som inte tävlar i A-tävlingar. 
3. Det egna distriktets åkare prioriteras. 

4. TÄVLINGSREGLER 
 
ISU Regulations 2017 och Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong 
2017/2018 för klubbtävling. 

5. TESTKRAV 
 
Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong 2017/2018. 

6. LICENSKRAV 
 
Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong 2017/2018. 

7. MUSIK 
 
I syfte att säkerställa musikåtergivningen önskar arrangören att tävlingsmusiken läggs in som 
MP3-fil i IndTA 2.0 i samband med anmälan. Musikuppspelningen kommer att göras från dator i 
första hand. 
 
OBS! Alla tävlande skall ha med tävlingsmusik på CD i två (2) exemplar. Ett (1) exemplar 
lämnas in till arrangören och ett (1) exemplar har åkaren med sig ut till isen. 

Varje program (kort/fri) måste vara inspelat på separat disk. Observera att musiken inte får vara 
uppdelad på flera spår. 

Alla skivor måste vara tydligt märkta med tävlingsklass, program (kort/fri), åkarens namn och 
förening samt den exakta speltiden (inte åktiden). 

8. PRISER 
 
De tre bäst placerade åkarna i respektive kategori erhåller pris vid prisutdelning.  
Samtliga deltagare erhåller minnesplakett eller motsvarande efter avslutad friåkning i Kiss & Cry. 

9. PUL 
 
Tävlingsdeltagare och funktionärer som anmäler sig till tävlingen samtycker till att deras 
personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören inom ramen 



 

för sin verksamhet, oavsett media form offentliggör uppgifterna och kan publicera bilder från 
tävlingen. 

10. PLANNED PROGRAM CONTENT 
 
Planned program content (PPC) fylls i på webben i IndTA i samband med anmälan till tävling. 
Observera att IndTA lagrar PPC, men att PPC måste läggas till varje ny anmälan. Säkerställ att 
PPC är uppdaterat i IndTA. 

11. ANMÄLNINGSAVGIFT 
 
625 kr för deltagare med 2 program, 425 kr för deltagare med 1 program. 

Avgiften ska inbetalas senast den 20 november 2017 på plusgiro 14867-6 efter bekräftelse om 
deltagande av arrangören. Vid efteranmälan ska dubbel avgift erläggas. 

12. ANMÄLAN 
 
Anmälan till tävling görs via IndTA 2.0 systemet senast måndagen den 13 november 2017. 

Anmälan ska innehålla personuppgifter, förening, tävlingsklass, planned program content 
(PPC), testnivå samt bevis på inbetald åkarlicens (samtliga uppgifter följer med åkaren i IndTA 
om allt är korrekt registrerat). 

Anmälan som inte är komplett enligt ovan betraktas som efteranmälan och dubbel 
anmälningsavgift ska betalas. 

Vid för stort deltagarantal begränsas antalet deltagare enligt prioriteringarna som angetts under 
Tävlingsklasser. 

Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång gäller delvis återbetalning av anmälningsavgift 
enligt Svenska konståkningsförbundets Tävlings- och uppvisningsregler, § 119. 

13. ARRANGÖREN 
 
Bollnäs konståkningsklubb 
www.bollnaskk.se 
info@bollnaskk.se 

  

https://www.indta.se/
http://www.bollnaskk.se/
mailto:info@bollnaskk.se


 

14. LOGI 
 
Vi rekommenderar Scandic Hotell i Bollnäs. 
Stenbomsgatan 8, 821 42 Bollnäs 
Telefon 0278-74 41 00. 

Pris 970 kr per enkelrum, 1 070 kr per tvåbäddsrum. 
Ange bokningskod ”Bollnäs konståkningklubb” vid bokning. 
 
Räkna med c:a 10 minuters bilfärd mellan ishall och hotell. 

15. TRANSPORT 
 
För er som reser kollektivt kan vi erbjuda transport mellan järnvägs-/busstationen, Scandic hotell 
och ishall. Om ni önskar detta ber vi er att mejla detta till transport@bollnaskk.se senast tisdag 
28 november. Notera namn, klubb samt önskad tid så försöker vi ordna detta. Avgiften för 
transporten betalar ni in på Bollnäs konståkningsklubbs plusgiro 14867-6 i samband med er 
anmälan. Avgiften för transporten är 75 kr per person och helg. 

16. MÅLTIDER 
 
Försäljning av lättare måltider, fikabröd, kaffe, godis och dylikt kommer att finnas i ishallen under 
hela tävlingshelgen. 

17. UPPLYSNINGAR 
 
För information hänvisas till: 
www.bollnaskk.se 
 
Daniel Didricksson, tävlingsledare 
Mejl: info@bollnaskk.se 
Telefon: 070-781 41 03 
 

 

Bollnäs KK hälsar dig -ligt välkommen till Bollnäs! 
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