
  Inbjudan till klubbtävlingen  

                            Umeskäret 18-19 november i Umeå 

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

2. TÄVLINGSDAGAR OCH PREL TIDER 
Fastställande av startordning sker fredag 17 november kl. 18.00 på T3 Center 

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

 

Lördag 18 November  kl. 08:15 Möte för panelerna 

 kl. 09:00 – 19.00 Tävling 

Söndag 19 November kl. 09:00 – 13.30 Tävling 

3. TÄVLINGSKLASSER 
 Senior  A  Damer och Herrar  Kort och Friåkning 

 Seniorer B1  Damer och Herrar  Kort och Friåkning 

 Seniorer B2  Damer och Herrar  Friåkning      

 Juniorer A  Damer och Herrar  Kort och Friåkning    

 Juniorer B1  Damer och Herrar  Kort och Friåkning 

 Juniorer B2 Damer och Herrar                         Friåkning 

 Ungdom 15 A Flickor och Pojkar                          Kort och Friåkning 

 Ungdom 15 B1 Flickor och Pojkar                          Friåkning 

 Ungdom 15 B2 Flickor och Pojkar                          Friåkning 

 Ungdom 13A Flickor och Pojkar                          Kort och Friåkning 

 Ungdom 13B Flickor och Pojkar                          Friåkning 

 Miniorer A Flickor och Pojkar                          Friåkning 

 Miniorer B Flickor och Pojkar                          Friåkning 

 

Prioritering sker enligt följande, klubbtävlingen prioriteras före stjärntävlingen, A åkare som inte tävlar i 
A tävlingar prioriteras och distriktets åkare har förtur. 

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


 

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 första hand önskas att musiken lämnas in i MP3 format. Ni skickar MP3 filen senast 12 november till 
uikkftavlingar@gmail.com. Namnge filen med åkarens klass, namn samt om det är kort- eller friprogram. 
(Exempel: Ung13_förnamn_efternamn_fri.mp3) Vi skickar en bekräftelse på mottagen fil. Hör av er om ni 
inte fått en bekräftelse inom någon dag. 

Även om musiken lämnas in elektroniskt enligt ovan ska alla tävlande 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). 

Musiken skall lämnas in till arrangören vid ankomst till ishallen. 

Det går också att välja att endast lämna in CD skivor. Notera dock att vi gärna ser att musiken skickas 
elektroniskt. 

8. PRISER 
 
Alla åkare välkomnas fram. 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. 

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 tisdag 7 november på bankgiro 746-7541 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 30 oktober. 

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 
Umeå IK Konståkning uikkftavlingar@gmail.com  

14. LOGI 
Vi rekommenderar Hotell Scandic Syd, Yrkesvägen 8 (Gångavstånd till ishallen, med bil ca 1km) 

https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/umea/scandic-umea-syd 

 

Priserna gäller per rum, per natt. 

Enkelrum: 560 kr 

Dubbelrum 670 kr 

Trebäddsrum 900 kr 

Fyrbäddsrum: 1 100 kr 

 

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  

https://www.indta.se/
mailto:uikkftavlingar@gmail.com
http://www.scandichotels.se/hotell/sverige/umea/scandic-umea-syd
mailto:umea@scandichotels.com


 

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/ 

15. TRANSPORT 
Information angående transport hittar ni i länkarna nedan.  

Ecotaxi 

http://ecotaxi.se 

 

Flygbuss 

http://tabussen.nu/flygbussen 

 

 

http://kartor.eniro.se/m/5fXtn
http://kartor.eniro.se/m/MX4qg
http://kartor.eniro.se/m/ki31B
http://kartor.eniro.se/m/fVfkc
http://scandichotels.se/hotell/sverige/umea/scandic-plaza-umea
http://umehotel.se/
http://storahotelletumea.se/
http://ecotaxi.se/
http://tabussen.nu/flygbussen


Umeå Taxi 

http://umeataxi.se 

 

Lokaltrafik 

http://tabussen.nu/ultra 

16. MÅLTIDER 
Enklare förtäring t.ex. toast och varmkorv finns att köpa i cafeteria på ishallen. Varm lunch kan förbokas. 
Den serveras i lunchuppehållet som kommer att framgå av tidsschemat, pris 75 kr.  Bokas via e-post 
senast söndag 12 november till uikkftavlingar@gmail.com med namn, antal luncher, vilka dagar (lördag 
och/eller söndag), telefonnummer, eventuella allergier eller om vegetarisk kost önskas. Betalning görs på 
plats kontant eller via swish. 

17. UPPLYSNINGAR 
För information hänvisas till: 

Sara Lyrenäs 070-513 59 58 

Helena Engdelius 070-315 83 12 

uikkftavlingar@gmail.com  

 

 

Varmt välkomna till Umeå! 

 

 

http://umeataxi.se/
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