Plats för logo

Inbjudan till Klubbtävling
LKF Trofén 2018
TÄVLINGSPLATS
SAAB arena och/eller Stångebro ishall, Linköping.
Uppvärmda ishallar 30x60 m.
Gumpekullavägen 1, 582 78 Linköping

TÄVLINGSDAGAR OCH PREL TIDER
Torsdag den 11 januari kl. 17:00 fastställande av startordning i LKF’s Kansli Stångebro ishall,
startordningen publiceras på www.linkopingskf.se och
http://www.skatesweden.wehost.se/17-18/
Fredag den 12 januari 2018
Lördag den 13 januari 2018
Söndag den 14 januari 2018

kl.
kl.
kl.
kl.

16:30
17:00-21:00
09:00-20:00
09:00-18:00

bedömarmöte
tävling
tävling
tävling

TÄVLINGSKLASSER
Juniorer B1
Juniorer B1
Juniorer B2
Juniorer B2
Miniorer B
Seniorer B1
Seniorer B1
Seniorer B2
Seniorer B2
Ungdom 13 B
Ungdom 13 B
Ungdom 15 B1
Ungdom 15 B1
Ungdom 15 B2
Ungdom 15 B2

Damer Kort (enligt ISU) och Fri
Herrar Kort (enligt ISU) och Fri
Damer Friåkning
Herrar Friåkning
Flickor och Pojkar Friåkning
Damer Kort (enligt ISU) och Fri
Herrar Kort (enligt ISU) och Fri
Damer Friåkning
Herrar Friåkning
Flickor Friåkning
Pojkar Friåkning
Flickor Friåkning
Pojkar Friåkning
Flickor Friåkning
Pojkar Friåkning

Åkare inom ÖGKF prioriteras i fösta hand vid eventuell överanmälan.

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

TESTKRAV
Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong 2017/2018.

LICENSKRAV
Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong 2017/2018.

MUSIK
Musikåtergivning helst på fil via IndTA som mp3-fil eller på CD. Musikuppspelningen kommer att
i första hand göras från dator.
För att undvika problem med skivor ser vi gärna att ni tillsammans med anmälan helst lägger in
åkarnas musik i IndTA alternativt skickar musiken som en mp3-fil till e-mail adressen:
lkftrofen@gmail.com senast vid anmälningstidens utgång. Därefter kontaktar man arrangören
om musiken behöver bytas ut.
OBS! Alla tävlande skall ändå 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 (SP/FP), åkarens namn och
förening samt den exakta speltiden (inte åktiden).
Musiken skall lämnas in till arrangören vid ankomst till ishallen.

PRISER
Samtliga deltagare erhåller minnesplakett eller motsvarande efter avslutad friåkning i Kiss &
Cry.

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.

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.

ANMÄLNINGSAVGIFT
625 kr för deltagare med 2 program, 425 kr för deltagare med 1 program.
Avgiften ska inbetalas senast 5 dagar efter anmälningstidens utgång på
plusgiro 51 54 40-6 efter bekräftelse om deltagande av arrangören. Vid
efteranmälan ska dubbel avgift erläggas.

ANMÄLAN
Anmälan till tävling görs via IndTA systemet senast
Måndagen den 25/12-2017
Anmälan ska innehålla personuppgifter, förening, tävlingsklass, planned program content,
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 § 119 i Generella regler.

ARRANGÖREN
Linköpings Konståkningsförening
Stångebro Sportfält
582 78 Linköping
E-post: lkftrofen@gmail.com

LOGI
Om ni behöver logi rekommenderar vi något av följande hotell:

Scandic City
Telefon 013-495 5410, linkopingcity@scandichotels.com
Pris:

860:- per enkelrum
1060:- per dubbelrum
Extrasäng 200:- per person/natt (begränsat antal)
Barn under 13 år bor gratis i extrasäng då de bor med sina föräldrar.

Bokningskod: LKF Trofén

Scandic Frimurarehotellet
Telefon 013-495 3010, frimis@scandichotels.com
Pris:

810:- per enkelrum
1010:-per dubbelrum
Extrasäng 200:- per person/natt (begränsat antal).
Barn under 13 år bor gratis i extrasäng då de bor med sina föräldrar.

Bokningskod: LKF Trofén

TRANSPORT
Inga transporter kommer att ordnas då det är gångavstånd mellan arenan,
järnvägsstationen och hotellet.

MÅLTIDER
Lättare förtäring finns att köpa i vårt café.

UPPLYSNINGAR
För information hänvisas till:
Cecilia Rogestam, frurogestam@hotmail.se
Tel. 070-910 99 30
Lennart Bergman, lkftrofen@gmail.com
Tel. 070-629 03 73

Välkomna till LKF Trofén 2018!

