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Generelt følger Dansk Skøjte Union (DSU) International Skating Union (ISU)’s 

regler i alle henseender. Disse findes på: http://www.isu.org/en/about-isu/isu-

statues-constitution-and-regulations 

 

Desuden følges de regler vedr. bedømmelse og konkurrencer, der står i DSUs 

Regelbog. 

 

Nedenstående er nogle af de vigtigste regler oversat til dansk samt de få 

undtagelser hvor DSU har tilpasset reglerne til kunstskøjteløb i Danmark. Man 
er altid velkommen til at kontakte DSU ved spørgsmål og tvivl om regler. 

 

1.0 Kontrol med konkurrencer  

KR 1.01. DSU har i overensstemmelse med de i dette reglement fastsatte 

bestemmelser den øverste myndighed og godkendelsesret vedrørende alle 

konkurrencer – både DSUs og klubkonkurrencer, der afholdes i Danmark i 

kunstskøjteløb på is for amatører. 

 

DSU’s tekniske udvalg (TU) udøver den nødvendige kontrol med ledelsen af 

DSU’s konkurrencer i det omfang, det er bestemt i nærværende regler. 

 

Alle nationale og internationale klubkonkurrencer, der afholdes i Danmark efter 
godkendelse af DSU, skal afholdes i overensstemmelse med reglerne i ISU’s 

og/eller DSU’s kunstløbsreglement til enhver tid gældende regulativ. ISU’s 

regulativ har ved sådanne konkurrencer højeste gyldighed frem for 

bestemmelser i nærværende regler. 

 

DSU er ansvarlig for, at alle konkurrencer i Danmark, herunder Danske 

Mesterskaber, Regionale Mesterskaber, Nordics og andre internationale 

konkurrencer samt endvidere Europamesterskaber og Verdensmesterskaber 

afholdes i overensstemmelse med reglerne i ISU’s til enhver tid gældende 

regulativ. (Der kræves ingen godkendelse for lukkede klubkonkurrencer, der 

kun omfatter egne klubmedlemmer). 

 

DSU kan fastsætte specielle regler for konkurrencer mellem klubber og andre 
ikke kvalificerende konkurrencer og klubberne kan fastsætte regler for lukkede 

konkurrencer, alt forudsat at amatørreglerne ikke overtrædes og forudsat, at 

de grundlæggende regler for afvikling af en skøjtekonkurrence følges 

(herunder bedømmelse og beregning af resultat).  

 

Aktivitetsudvalget og Teknisk Udvalg skal stå til rådighed med rådgivning til 

stævneleder og arrangerende klub ved enhver konkurrence, som DSU er 

ansvarlig for. 

 

 

 

 

http://www.isu.org/en/about-isu/isu-statues-constitution-and-regulations
http://www.isu.org/en/about-isu/isu-statues-constitution-and-regulations
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2.0 Klassifikation af konkurrencer  

Kunstskøjteløbskonkurrencer klassificeres således:  

 

KR 2.01 pkt. A. Konkurrencer, der er fastlagt af ISU’s regler: 

 

 1. ISU mesterskaber 

   a) Verdensmesterskaber 

   b) Junior Verdensmesterskaber 

   c) Europamesterskaber     
   d) Four Continents Mesterskaber 

 

2. Olympiske Vinterlege, Youth Olympic Games (YOC) og European Youth 

Olympic Festival (EYOF) 

 

 3. ISU Grand Prix serier for 

   a) Seniorer 

   b) Juniorer 

 

 4. Internationale seniorkonkurrencer 

   a) Åbne for alle medlemmer af ISU 

   b) Begrænset til bestemte lande eller på anden måde begrænset     
 

 5. Internationale juniorkonkurrencer 

   a) Åbne for alle medlemmer af ISU 

   b) Begrænset til bestemte lande eller på anden måde begrænset  

        (herunder Nordics Juniormesterskaber).    

    

 6. Internationale novicekonkurrencer (Advanced novice) 

   a) Åbne for alle medlemmer af ISU 

   b) Begrænset til bestemte lande eller på anden måde begrænset  

        (herunder Nordics Novicemesterskaber).    

 

         

KR 2.01 pkt. B Konkurrencer, der regelmæssigt afholdes i Danmark med 
DSU´s godkendelse og efter bestemmelserne i DSU´s kunstløbsreglement: 

 

1) Danske Mesterskaber for Seniorer 

2) Danske Mesterskaber, Regionale Mesterskaber og 

Efterårskonkurrencen for Juniorer, Novice, Debs, Springs og 

Cubs samt Regionale Mesterskaber og Efterårskonkurrencen for 

Seniorer 

3) DSU’s Friløbskonkurrence, Danmarks-Cup, Sjællands-Cup og 

Jyllands/Fyns-Cup  
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KR 2.02 - Konkurrencer af den art, der er nævnt under KR 2.01, pkt. A 

(bortset fra Olympiske Vinterlege) kan kun afholdes i Danmark med 

godkendelse af DSU, og skal afvikles efter de gældende ISU regler. 

 

KR 2.03 - Mesterskaber og konkurrencer nævnt under KR 2.01, pkt. B, 1) - 3) 

afholdes én gang per sæson på tidspunkter, der fastlægges af Dansk Skøjte 

Unions bestyrelse i samarbejde med aktivitetsudvalget. Danske mesterskaber 

(DM) afholdes så vidt muligt før Europamesterskaber og Nordics. 

Sjællandsmesterskaber (SM) og Jysk/Fynske mesterskaber (JFM) afholdes så 
vidt muligt før DM.  

 

Et tidsinterval på 14 dage mellem de enkelte stævner skal tilstræbes. 

Mesterskaberne og konkurrencerne nævnt under KR 2.01 pkt. 1)-3) afholdes 

så vidt muligt hvert andet år øst for Storebælt og hvert andet år vest for 

Storebælt. 

 

KR 2.04 - Ifølge aftale mellem Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island 

afholdes én gang årligt mellem disse lande en konkurrence benævnt Nordics. 

Der konkurreres i Senior, Junior og Advanced novice i sololøb. Konkurrencen 

afholdes på skift i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island og så vidt 

muligt i tiden mellem 01.02. og 15.03. De nærmere bestemmelser for disse 
mesterskaber findes i et særligt reglement. 

 

3.0 Deltagelse i konkurrencer  

KR 3.01 - For at kunne deltage i såvel nationale som internationale 

konkurrencer skal en løber være amatør (Se ISU Constitution and General 

Regulations) og medlem af en forening/klub, der er medlem af Dansk Skøjte 

Union. 

 

KR 3.02 - For at kunne deltage i Danske Mesterskaber for Seniorer (KR 2.01 

pkt. B 1) kræves dansk statsborgerskab.  

 

Der kan under visse omstændigheder dispenseres:  

 
1) en løber, der bor i Danmark, men ikke har dansk statsborgerskab, kan 

deltage i Danmarksmesterskaber for Seniorer, når følgende krav 

opfyldes: 

 

a) har haft bopæl mindst 1 år i Danmark og har opnået tilladelse fra 

forbundet i sit hjemland til at deltage, eller 

b) har haft bopæl mindst 1 år i Danmark og har ansøgt (evt. forældre 

har ansøgt) om dansk statsborgerskab 

c) ikke har deltaget i et andet lands nationale mesterskaber eller i 

internationale konkurrencer eller ISU mesterskaber for et andet land de 

seneste 12 måneder før d.1. juli umiddelbart forud for DM. 
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2) For parløbs- og isdansepar gælder, at mindst 1 partner skal have dansk 

statsborgerskab. Den anden partner behøver ikke opfylde kravene i KR 

3.02 Dog skal denne partner, hvis han/hun allerede har repræsenteret et 

andet land, have tilladelse fra dette land, og der skal gå 12 måneder fra 

sidste konkurrencedag, hvor løberen deltog for det andet forbund. 

 

KR 3.03 - For at deltage i OL, EYOF og YOC kræves Dansk Statsborgerskab 

For at kunne deltage i internationale konkurrencer (herunder Nordics, EM, jun. 

VM, og VM) gælder, at man kun må stille op for sit hjemlands nationale 
forbund.  

 

Der kan under visse omstændigheder dispenseres:  

1) En løber, der bor i Danmark, men ikke har dansk statsborgerskab, kan 

deltage for Danmark når følgende krav opfyldes: 

 

a) har haft bopæl mindst 1 år i Danmark og har opnået tilladelse fra 

forbundet i sit hjemland til at repræsentere Danmark, eller har haft bopæl 

mindst 1 år i Danmark og har ansøgt (evt. forældre har ansøgt) om dansk 

statsborgerskab 

b) ikke har deltaget i internationale konkurrencer eller ISU mesterskaber for 

et andet land de seneste 12 måneder før d. 1. juli umiddelbart forud for 
den første internationale konkurrence han/hun skal deltage i for Danmark 

c) ikke har deltaget i internationale konkurrencer eller ISU mesterskaber for 

et andet land de seneste 18 måneder før d. 1. juli umiddelbart forud for 

det første ISU Mesterskab han/hun skal deltage i for Danmark 

 

 

2.For parløbs- og isdansepar gælder, at mindst 1 partner skal have 

statsborgerskab i det land, der deltages for. Den anden partner behøver ikke 

opfylde kravene i KR 3.03 1). Dog skal denne partner, hvis han/hun allerede 

har repræsenteret et andet land, have tilladelse fra dette land, og der skal gå 

12 måneder fra sidste konkurrencedag, hvor løberen deltog for det andet 

forbund. 

 
3.Hvis en løber har dobbelt statsborgerskab, skal denne før sin første 

internationale deltagelse endeligt bestemme sig til for hvilket land, han/hun 

fremtidigt vil deltage for og kan derefter kun skifte land, hvis han/hun kan 

opnå tilladelse som nævnt i KR 3.03 1). 

 

4.Hvis en dansk løber, der allerede har repræsenteret et andet land i en 

international konkurrence eller et ISU mesterskab, ønsker at deltage for 

Danmark i fremtiden –  uanset hvilket grundlag en sådan ændring er baseret 

på – er underlagt de nævnte venteperioder i KR 3.03 1) c) og d). 

 

KR 3.04 For herboende udlændinge med midlertidig bopæl i Danmark er det 

dog muligt at deltage i DSU’s konkurrencer under KR 2.01, pkt. B 3), såfremt 
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man er medlem af en dansk klub og har bestået det adgangsgivende mærke til 

rækken. For herboende udlændinge er det muligt at deltage i DSUs 

konkurrencer KR 2.01 pkt B 2), hvis vedkommende derudover har haft bopæl i 

Danmark i mindst et år. 

 

KR 3.05 – For parløbs- og isdansepar gælder det, at såfremt den ene løber har 

bestået det adgangsgivende mærke til rækken undtages den anden herfra. 

 

KR 3.06 - Deltagere ved konkurrencer nævnt under KR 2.01, B, 1) -3) må ikke 
tidligere have deltaget i en højere række ved en af de nævnte konkurrencer. 

 

KR 3.07 - For at kunne deltage ved Dansk Skøjte Unions konkurrencer, skal 

løberne, udover at være medlem af en forening/klub under DSU være i 

besiddelse af en gyldig licens udstedt af Dansk Skøjte Union. Hvis en løber 

deltager i flere discipliner fra forskellige klubber/foreninger kræves kun en 

licens. 

 

Ved klubskifte. 

Ønsker en løber at skifte klub, skal den klub som løberen fraflytter meddele 

klubskiftet til Unionens kontor pr mail. Den klub, en løber ønsker at være 

startberettiget for, har pligt til at sikre, at registreringen er i 
overensstemmelse hermed.   

 

I forbindelse med køb af ny licens meddeler løberen ligeledes klubskiftet i 

licenssystemet. Er løberen allerede i besiddelse af en aktiv licens ved klubskifte 

meddeles Unionens kontor herom. Kontoret vil hermed registrere klubskiftet i 

licenssystemet. Klubskiftet registreres kun efter begge parters tilkendegivelse 

(fraflyttende klub og løber) 

 

Licensen gælder for én sæson ad gangen, og skal fornyes hvert år. Dette er 

løberens eget ansvar og gøres elektronisk. 

 

KR 3.08 - Løbere, der skal repræsentere Danmark ved ISU Mesterskaber eller 

internationale konkurrencer under ISU, udtages hertil af Eliteudvalget. 
 

KR 3.09 - En forening/klub under DSU må ikke kommunikere direkte med en 

løber fra en anden forening vedrørende deltagelse i konkurrence, opvisning 

eller lignende uden at informere løberens egen forening/klub. 

 

4.0 Ledelse af konkurrencer – omkostninger  

KR 4.01 - Udgifterne til leje af isbane, til rejser og ophold for samtlige officials 

til administration samt til præmier o.lign. afholdes ved de under KR 2.01 B 1)-

3) nævnte mesterskaber og konkurrencer af DSU. 

 

5.0 Ledelse af konkurrencer - bekendtgørelse  
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KR 5.01 - Alle mesterskaber og konkurrencer skal bekendtgøres i en invitation 

senest 6 uger før den første konkurrencedag. Invitationen skal indeholde 

oplysninger om hvilke rækker, der konkurrenceres i. 

 

KR 5.02 - Invitationen udsendes af DSU, for konkurrencerne nævnt under KR 

2.01 pkt. B 1)- 3). Udover udsendelse af invitationen om konkurrencens 

afholdelse kan DSU overlade arrangementet af en konkurrence til en tilsluttet 

forening/klub i samarbejde med Aktivitetsudvalget. 

 
KR 5.03 - Invitationen udsendes til de tilsluttede foreninger/klubber samt til 

DSU´s kontor. Invitationer lægges desuden på DSUs intranet/hjemmeside. 

 

KR 5.04 - Invitationen skal minimum indeholde følgende oplysninger: 

Stedet, hvor konkurrencen afholdes, friløbsarealets størrelse (længde og 

bredde), apparatur til musikgengivelse, tidspunkt (dato(er)) for 

konkurrencerne, tilmeldingsfrist, tilmeldingsgebyr, hvilke titler/præmier, evt. 

minimums point for opnåelse af titel.  

 

Øvrige informationer som: Alders- og mærkekrav, varigheden af kort program, 

friløb, de obligatoriske danse, kortdans og fridans samt beregningsfaktorer for 

disse kan enten oplyses i invitationen eller med henvisning til gældende 
regelbog. 

 

KR 5.05 - Udsættes tidspunkt (datoen) for en konkurrences afholdelse, skal 

tilmeldingsfristen forlænges tilsvarende. 

 

KR 5.06 - Så vidt muligt skal alle foreninger/klubber, der har tilmeldt 

deltagere, straks underrettes om en udsættelse, således at de har mulighed for 

tilbagetrækning af tilmeldelser før udløbet af en ny tilmeldingsfrist. 

 

6.0 Ledelse af konkurrencer - tilmelding  

 

KR 6.01 Det adgangsgivende mærke skal være bestået senest ved 

tilmeldingen. I tilfælde hvor løberen kan bestå et mærke efter 
tilmeldingsfristen men før konkurrencen, kan løberen eftertilmeldes op til en 

uge efter deadline mod et gebyr for eftertilmelding. 

 

KR 6.02 – Tilmeldinger til DSU’s konkurrencer foregår elektronisk og foretages 

af løbere eller klub. Alle tilmeldinger skal være godkendt af klub. 

 

KR 6.03 - Alle tilmeldinger, der indgår til arrangørerne efter kl. 24 den dag, 

tilmeldingen slutter, kan normalt ikke tages i betragtning. Efter arrangørernes 

bestemmelse kan en eftertilmelding under ganske særlige omstændigheder 

accepteres. Tilmeldingsgebyr kan tilbagebetales, hvis en tilmelding trækkes 

tilbage før tilmeldingsfristen er udløbet. Hvis en tilbagetrækning sker efter 

udløbet af tilmeldingsfristen, tilbageholdes tilmeldingsgebyret. 
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KR 6.04 - Ved konkurrencer nævnt under KR 2.01 pkt. B 1)-3) opkræves 

tilmeldingsgebyr. DSU fastsætter gebyrets størrelse. 

 

KR 6.05 - Tilmeldingsgebyret skal betales samtidigt med tilmeldingen. Der skal 

betales et gebyr på kr. 500,- ved eftertilmelding. 

 

KR 6.07 - Arrangørerne af en konkurrence (DSU og arrangerende klub) 

påtager sig intet erstatningsansvar for skader, som løberne måtte pådrage sig 
under konkurrencen. 

 

KR 6.08 - Som præmier ved de under KR 2.01 pkt. B 1)-3) nævnte 

mesterskaber og konkurrencer tildeles medaljer. 

 

7.0 Ledelse af konkurrencer - officials  

KR 7.01 - Arrangørerne af en konkurrence skal udpege officials i forhold til 

gældende regler og grupperinger.  

 

Medlemmer af en skøjteløbers nærmeste familie må ikke ved 

mesterskaber/konkurrencer nævnt under KR 2.01 pkt. B 1)-3) fungere som 

overdommer, dommer eller på en hvilken som helst plads i det tekniske panel i 
den del af mesterskabet/konkurrencen, der omfatter den pågældende 

skøjteløber og dennes konkurrenter. 

 

KR 7.02 - Følgende officials er nødvendige ved konkurrencer nævnt under KR 

2.01 pkt. B 1)-3):  

  1) 1 overdommer pr. række 

  2) Min. 3 dommere pr. række 

  3) 1 Teknisk Controller (TC) pr. række (kan udelades i Springs M, Cubs 

M og Chicks samt konkurrencerækkerne) 

  4) 2 Tekniske Specialister (TS) (hvis muligt 3 TS i tilfælde, hvor der 

ikke er 1 TC) 

  5) 2 Data-Replay operatører (DRO) pr. række 

  6) 1 videokamera-operatør og 1 tekniker pr. række 
  7) 1 beregner pr. række 

  8) 1 speaker pr. række og til præmieoverrækkelsen. Er der træning 

samtidig med, der konkurreres, skal der yderligere bruges 1 speaker 

til træningen. 

  9) Supplerende officials i det omfang det skønnes nødvendigt for at 

afvikle konkurrencen på god og forsvarlig måde 

  10) Navnene officials nævnt under pkt. 1 til og med 7 skal offentliggøres 

før konkurrencens begyndelse 

 

Arrangerende klub arrangerer speaker, DSU arrangerer de i pkt. 1-7 nævnte 

officials. 

 



10 

 

KR 7.03 - Overdommer, dommere, TC, TS, DRO, videokamera-

operatør/tekniker og beregner skal ved konkurrencer nævnt under KR 2.01 

pkt. B 1-3 vælges fra DSU´s officialliste, fra ISU's liste eller fra andre ISU-

landes godkendte nationale lister. DSU’s liste findes i opdateret version i DSUs 

Dropbox. 

 

KR 7.04 -  Ved konkurrencer godkendt af DSU må de i KR 7.02 pkt. 1-7 

nævnte officials kun dømme/bedømme/medvirke i de kategorier af 

konkurrencer/rækker, hvortil de er godkendt af DSU eller ISU. 
 

8.0 Protester 

KR 8.01 – Der kan indgives protester på baggrund af en angiven 

regeloverskridelse, forudsat at disse protester ikke er i modstrid hverken med 

nedennævnte regel eller nogen anden regel. Protester skal indgives skriftligt til 

overdommeren inden for den nedenfor angivne tidsfrist. Der skal samtidig 

deponeres et beløb på kr. 500,- kr hos overdommeren.  

 

KR 8.02 - Protester kan kun indgives af: 

1) En løber tilmeldt konkurrencen med godkendelse af dennes forening/klub. 

2) En repræsentant for løberens forening/klub kan indgive protest, men kun 

med godkendelse fra løberen. 
 

KR 8.03 - Protester mod sammensætningen af dommerpanel og teknisk panel 

må indgives inden 1 time efter bekendtgørelsen. 

 

KR 8.04 - Protester mod en løbers deltagelse må indgives før konkurrencens 

begyndelse. Hvis en øjeblikkelig afgørelse ikke kan træffes, tillades det løberen 

at starte, men offentliggørelse af resultatet og præmieuddeling skal udsættes 

indtil en afgørelse er truffet. 

 

KR 8.05 - Alle andre protester, dog undtagen tilfælde dækket af KR 8.06, skal 

indgives til overdommeren umiddelbart efter konkurrencen, dog ikke senere 

end 30 minutter efter den del af konkurrencen som protesten vedrører 

(kortprogram/friløb/mønsterdans/kortdans/fridans). Senere indgivne protester 
kommer ikke i betragtning.  
 

KR 8.06 - Protester mod ukorrekt matematisk beregning kan indgives indtil 24 

timer efter afslutningen af den del af konkurrencen, protesten vedrører. Hvis 

overdommeren ikke er tilgængelig skal protesten sendes via e-mail til DSU’s 

kontor, som så videresender den til pågældende overdommer. Protesten kan 

også gives til stævneleder. 

 

KR 8.07 - Det er ikke muligt at indgive protester mod vurdering af en løbers 

præstation, hvad enten denne vurdering vedrører dommerbedømmelse eller 

vurdering fra det Tekniske Panel.  
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KR 8.08 - Protester mod resultater er kun muligt i tilfælde af ukorrekt 

matematisk beregning. En forkert identifikation af et element eller et level, 

selvom dette måtte resultere i en lavere eller højere score, er en menneskelig 

fejl, og ikke en ukorrekt matematisk beregning. 

 

KR 8.09 – Dog, hvis overdommeren erfarer nedenstående: 

1) Før begyndelsen af sejrsceremonien eller før den officielle meddelelse af 

resultater, hvis ikke der er en sejrsceremoni, kan overdommeren korrigere 

en menneskelig fejl, forudsat at den tekniske controller og begge tekniske 
specialister er enige om, at der forelå en fejl. 

2) Indenfor 24 timer efter sejrsceremonien kan overdommeren rette en 

ukorrekt matematisk beregning, hvis en sådan skulle forekomme, selv uden 

at der er indgivet protest. Dog skal både den tekniske controller, begge 

tekniske specialister og dataoperatøren være enige i, at der forelå en 

ukorrekt beregning. Hvis en korrektion medfører korrektion af 

slutplaceringen af løberne, skal medaljerne og/eller trofæer byttes i henhold 

hertil.  

3) Hvis situationen under 1) og 2) forekommer, skal overdommeren lave en 

kort beskrivelse, som skal underskrives af alle berørte officials.    

 

KR 8.10 - Overdommeren afgør hurtigst muligt alle protester. Overdommeren 
skal kort redegøre for årsagen til dennes afgørelse. Dennes afgørelse kan ikke 

appelleres, bortset fra de i KR 8.13 nævnte tilfælde.  

 

KR 8.11 - Såfremt overdommeren ønsker det, kan denne lade alle indgivne 

protester offentliggøre. Så vidt muligt skal denne offentliggørelse ske inden 30 

min efter den pågældende del af konkurrencens afslutning. 

 

KR 8.12 – Hvis en protest er indgivet efter tidsfristens udløb sendes denne til 

TU der vil afgøre sagen. Er protesten ikke i overensstemmelse med reglerne, 

skal overdommeren afvise protesten skriftligt med henvisning til den 

pågældende regel uden at tage stilling til protesten. 

 

KR 8.13 - Overdommerens afgørelse kan appelleres til DSU' s bestyrelse, 
såfremt protesten vedrører en deltagers amatørstatus, beregningen af resultat, 

sammensætningen af officialpanelet, men kun i tilfælde, hvor nærværende 

reglement eller DSU' s love er blevet overtrådt. 

 

KR 8.14 - Enhver appel vedrørende en overdommers afgørelse skal forelægges 

DSU inden 30 dage. En appel har ingen udsættende virkning for 

overdommerens afgørelse. En appel kan kun indgives af de samme personer, 

som er berettiget til at indgive protest. 

 

9.0 Deltageres opførsel overfor officials m.m.  

KR 9.01 - Deltagerne og klubofficials må ubetinget rette sig efter de 

anvisninger, der gives af konkurrencens officials. 
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KR 9.02 - En deltager, en deltagers familie og klubofficials, der enten direkte 

eller indirekte på upassende måde omtaler officials eller deres afgørelse eller 

dommernes/det tekniske panels bedømmelse, kan af DSU' s bestyrelse 

udelukkes fra deltagelse i mesterskaber, internationale og nationale 

konkurrencer i en tidsbegrænset periode. 

 

KR 9.03 - Enhver official eller dommer, der ved en konkurrence bemærker 

tilfælde af ureglementeret eller upassende opførsel som beskrevet under KR 
9.02, skal straks afgive rapport herom til Dansk Skøjte Unions formand. 

 

KR 9.04 - DSU kan udelukke enhver person (det være sig løber, official eller 

andre medlemmer af en tilsluttet forening/klub) fra deltagelse i konkurrencer, 

når det er godtgjort, at vedkommende har handlet i strid med 

kunstløbsreglementets bestemmelser og hensigt eller på anden måde 

upassende. Denne udelukkelse kan være tidsbegrænset eller for bestandig. Før 

en udelukkelse kan træde i kraft, skal den pågældende, for at kunne forsvare 

sig, gøres bekendt med karakteren af den påståede forseelse og have forelagt 

alle relevante oplysninger i sagen. Hvis den pågældende person ikke inden 2 

måneder benytter sig af sin ret til at forsvare sig, har han/hun mistet denne 

ret. Fornøden underretning om sagens forløb skal meddeles den pågældende 
forening. 

 

 

10.0 Konkurrenceafvikling 

KR 10.01- Konkurrencetidspunkter m.m. for konkurrencer nævnt under KR 

2.01 pkt. A og B 

1) Konkurrencer skal så vidt muligt ikke begynde før kl. 08.00 

2) Konkurrencer, der afholdes om aftenen, skal tilrettelægges således, at de 

kan afsluttes inden kl. 23.00 

 

KR 10.02 - Lodtrækning om startrækkefølge m.m. 

Lodtrækning til DSU’s konkurrencer foretages elektronisk. Hvis der løbes både 

kort program/-dans og friløb vendes resultatlisten fra kort program i omvendt 
rækkefølge, som bliver startrækkefølge til friløb, således at bedst placerede 

løber/par løber sidst. 

 

KR 10.04 – Skøjtebanens areal og beskaffenhed 

Det disponible skøjteareal til sololøb og isdans skal være rektangulært og så 

vidt muligt måle 60 x 30 meter. Det må ikke være større, og det må ikke være 

mindre end 56 x 26 meter. 

 

KR 10.05 - Mesterskaberne og konkurrencerne nævnt under KR 2.01 pkt. B 1)-

3) skal holdes i lukket hal. 

 

KR 10.06 – Musikgengivelse 
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Ved mesterskaber m.v. nævnt under KR 2.01 B skal alle løbere indsende deres 

musik elektronisk. Information herom findes i indbydelsen til konkurrencen. 

 

KR 10.07 - Løberne skal dog medbringe en back-up cd for hvert program. 

 

KR 10.08 – Den arrangerende klub/forening skal sørge for, at der forefindes 

tilstrækkeligt lydudstyr til musik både i konkurrence- og træningshal.    

 

KR 10.09 - Ligeledes skal der være rådighed over en mikrofon, og hallens 
anlæg skal være af en sådan kvalitet, at både tale og musik kan gengives med 

fuld forståelse både for deltagere, dommere og tilskuere. 

 

KR 10.10 - Lydstyrken af musikken i både trænings- og konkurrencehal må 

ikke overstige 85-90 dB af helbredshensyn. 

 

KR 10.11 - Mens et program afvikles, er det ikke tilladt officials eller andre at 

opmuntre eller på anden måde råbe eller sufflere løbere. 

 

11.0 Offentliggørelse af resultater  

KR 11.01 - Placeringerne i enhver del af konkurrencen skal udregnes og 

offentliggøres straks efter at den pågældende del af konkurrencen er 
gennemført af alle deltagere. Alle resultater er foreløbige, indtil 

præmieoverrækkelsens afholdelse. 

 

KR 11.02 – Efter hver del af konkurrencen skal total teknisk score, panelets 

point opnået i hver program komponent, program komponent score, fradrag 

(deductions) og total segment score offentliggøres for hver løber/par. Dette 

kan vælges kun at gøres elektronisk 

  

KR 11.03 – Efter hvert segment vil ”Judges’ Details for each Skater” blive 

offentliggjort.  

 

KR 11.04 - Det endelige resultat skal bekendtgøres på DSU’s hjemmeside så 

hurtigt som muligt efter konkurrencens afslutning. 
 

KR 11.05 - Det er ikke tilladt deltagerne i en konkurrence at give ekstra 

opvisning før alle afsnit af konkurrencen er afsluttet, og resultatet af 

konkurrencen er bekendtgjort. 

 

12.00 Mindste point og præmier  

KR 12.01 - Vinderen af Danmarksmesterskabet, KR 2.01 pkt. 1, skal, hvis der 

kun er én eller to deltagere opnå en minimumsscore for at vinde DIFs 

mesterskabsplakette med dertilhørende titel ”Dansk Mester”. Minimumsscoren 

fremgår af invitationen til Danmarksmesterskabet. Hvis minimumsscoren ikke 

opnås, tildeles man titlen ”Vinder af seniorrækken til Danmarksmesterskab. 
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