
  
     Inbjudan till Stjärntävlingen 

          Umeskäret 18 november 2017 

 
 
 
TÄVLINGSPLATS 
 
T3 Center, Tegsvägen 20, Umeå. Inomhus, uppvärmd, 30 x 60m 

 
 
 

TÄVLINGSDAGAR 
 
Fastställande av startordning sker torsdag 16 november kl 18.00 på Nolia ishall. 

Startordning publiceras på  

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

  

Preliminärt tidsschema 

Lördag den 18 november kl. 14.30   bedömarmöte 

                    kl. 15.15             tävling  
 

 

TÄVLINGSKLASSER 
 
Seniorer         Stjärnklass       Damer och Herrar            Friåkning 

Seniorer G      Sjärnklass        Damer och Herrar            Friåkning       

Juniorer          Stjärnklass       Damer och Herrar            Friåkning 

Juniorer G       Stjärnklass       Damer och Herrar           Friåkning 

Ungdom 15     Stjärnklass       Flickor och Pojkar            Friåkning 

Ungdom 15G   Stjärnklass       Flickor och Pojkar            Friåkning 

Ungdom 13     Stjärnklass       Flickor och Pojkar            Friåkning 

Ungdom 13G   Stjärnklass       Flickor och Pojkar            Friåkning 

Miniorer          Stjärnklass       Flickor och Pojkar            Friåkning 

 

Ange prioriteringsordning på er klubbs åkare vid anmälan. Distriktets åkare har förtur. 

  

 

 

 

 



 
 
 

TÄVLINGSREGLER  
 
Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsongen 2017/2018 för 

stjärntävling. 

 

 

 

RESULTAT 
 
Sluten bedömning. 

Ingen rangordning för miniorer, Ungdom 13 Stjärnklass G, Ungdom 15 Stjärnklass G, 

Juniorer Stjärnklass G, Seniorer Stjärnklass G, synkro, paråkning, isdans och solodans. 

Övriga klasser får halva startfältet individuella placeringar, andra halvan delar plats.  

 
 

TESTKRAV 
 
Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong 2017/2018. 
 
 

LICENSKRAV 
 
Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong 2017/2018. 
 

 

MUSIK 
 
Musikåtergivning på CD. 

 

 

 

PRISER 
 
Samtliga deltagare erhåller minnesplakett eller motsvarande efter avslutad tävling vid 

prisutdelning utanför isen. 

 

 

Alla åkare välkomnas fram och de tre bäst placerade åkarna ropas upp för att ta emot 

sitt pris. Övriga deltagare i klassen tar emot minnesplakett eller motsvarande i grupp 

utan upprop. För klasser utan resultat kallas alla åkare ut i grupp utan namnupprop för 

att ta emot pris.  

 
 
 



PUL 
 

Tävlingsdeltagare och volontärer 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. 

 

 

ANMÄLNINGSAVGIFT 
 
325 kr för deltagare med 1 program. 

Avgiften ska inbetalas senast den 7 november 2017 på bankgiro 746-7541 efter 

bekräftelse om deltagande från arrangören. 

 

 

 

ANMÄLAN 
 
Anmälan till tävling görs via IndTA systemet senast 
Måndagen den 30 oktober 2017 

 
 
Anmälan ska innehålla personuppgifter, förening, tävlingsklass, testnivå samt bevis på 

inbetald åkarlicens (samtliga uppgifter följer med åkaren från IdrottOnline till IndTA om 

dessa är korrekt registrerade).  

 

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. 

 

 

ARRANGÖREN 
 
Umeå IK Konståkning uikkftavlingar@gmail.com 

 
 

LOGI 
 
Vi rekommenderar Hotel Scandic Syd Yrkesvägen 8 (gångavstånd till ishallen, med bil ca 1 
km) 
 

mailto:uikkftavlingar@gmail.com


https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/umea/scandic-umea-syd 
 
Priserna gäller per rum, per natt. 
Enkelrum:  560kr 
Dubbelrum 670kr 
Trebäddsrum 900kr 
Fyrbäddsrum: 1100kr 
 
Använd Bokningskod: 
KONST171117 vid bokning. Priserna gäller i mån av tillgång och bokas via mail till hotellet 
umea@scandichotels.com eller på tel:  090-205 60 10  
 
 
 
Vägbeskrivning: flygplats – hotell 
http://kartor.eniro.se/m/5fXtn 
 
Vägbeskrivning:  
Umeå centralstation ( tåg ) – hotell 
http://kartor.eniro.se/m/MX4qg 
 
 
Vägbeskrivning: busstation-hotell 
http://kartor.eniro.se/m/ki31B 
 
Vägbeskrivning: hotell-ishall 
http://kartor.eniro.se/m/fVfkc 
 
Alternativ logi: 
Förslag på hotell i centrala stan (ca 2km till ishallen): 
Hotell Scandic Plaza 
http://scandichotels.se/hotell/sverige/umea/scandic-plaza-umea 
 
Hotell U&Me 
http://umehotel.se/ 
 
Stora Hotellet 
http://storahotelletumea.se/ 
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MÅLTIDER 
Enklare förtäring t.ex. toast och varmkorv finns att köpa i cafeteria på ishallen.  
 

 
 

UPPLYSNINGAR 
För information hänvisas till: 
 
uikkftavlingar@gmail.com 
Helena Engdelius 070- 315 83 12  
Sara Lyrenäs 070- 513 59 58 

 
Varmt välkomna till Umeå 
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