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1. Arrangør  

Dansk Skøjte Union i samarbejde med Hørsholm Kunstskøjteløber Forening har herved fornøjelsen 

at indbyde til Danmarksmesterskaber og Ungdomskonkurrence 2018. 

 

 

2. Sted og tid 

Konkurrencen afvikles den 1.-3. december 2017 i Saxo Bank Arena, Stadion Alle 11, 2990 Rung-

sted Kyst.  

 

Banens areal 30 x 60 m  

 

 

3. Deltagere 

Deltagerne skal anmeldes gennem en forening tilsluttet Dansk Skøjte Union under iagttagelse af de al-

mindeligt gældende regler for deltagelse i konkurrencer jfr. DSU’s Kunstløbsreglement. 

 

 

4. Tilmelding og tilmeldingsgebyr 

Tilmelding og betaling foregår online til Dansk Skøjte Unions tilmeldingsportal på dette link: 

 

http://www.conferencemanager.dk/DM2018  
 

Tilmelding er bindende, og ved tilmelding afstår man fra de 14 dages fortrydelsesret ved nethandel. For-

trydelse kan dog stadig ske, hvis det meddeles på mail til mette.f@esenet.dk inden tilmeldingsfristens 

udløb, hvorefter deltagergebyret refunderes, hvis der samtidig oplyses til hvilken konto, gebyret skal re-

turneres. 

 

Ved tilmelding skal der opgives gyldigt licensnummer.  

 

Tilmeldingsgebyrer pr. deltager/par: 

 

Mesterskabsløbere solo: 

Cubs og Springs          525 kr. 

Debs, Novice, Junior og Senior         880 kr. 

 

Mesterskabsløbere isdans pr. par 

Alle rækker     1.200 kr. 

 

Solodans 

Alle rækker        880 kr.  

 

Tilmeldingsfrist: Onsdag den 1. november 2017 

 

ALLE TILMELDINGER FORUDSÆTTER, AT MAN HAR GYLDIG LICENS. 

 

Forbehold for tilmelding 

Er der forbehold for tilmeldingen, fx grundet et mærke skal bestås ved en mærkeprøve - både officielle 

og private mærkeprøve - der er afgørende for, om løberen kan deltage i konkurrencen, skal tilmelding 

ske som ovenstående, idet der samtidig skal sendes en mail til mette.f@esenet.dk med følgende oplys-

ninger: løbers navn, fødselsdato, klub og dato for mærkeprøve. Tilmeldingen skal ske inden tilmeldings-

fristens udløb. Hvis mærket ikke bestås, vil tilmeldingsgebyret blive refunderet. Frist for privat mærke-

prøves afholdelse og meddelelse om beståede løbere mailes til AU på mette.f@esenet.dk senest onsdag 

den 22. november 2017. 

http://www.conferencemanager.dk/DM2018
mailto:mette.f@esenet.dk
mailto:mette.f@esenet.dk
mailto:mette.f@esenet.dk
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Eftertilmelding 

Der vil være åben for eftertilmeldinger indtil senest den 22. november 2017 mod et gebyr på kr. 500.-

/løber ud over deltagergebyret. Eftertilmelding sker på samme link som ovenstående, idet der samtidig 

skal sendes en mail til mette.f@esenet.dk med oplysning om, at man har foretaget eftertilmelding og 

navn på løberen. 

Det forbeholdes dog at afvise eftertilmeldinger, hvis der ikke er plads i tidsplanen. 

 

 

5. Konkurrenceart 

DANMARKSMESTERSKABER (DM) OG UNGDOMGSKONKURRENCERNE er for mesterskabsløbere, der er 

medlem af en klub/forening under Dansk Skøjte Union. 

Der konkurreres i: 

 

• Friløb i Cubs og Springs. 

• Kort program og friløb i Debs, Novice, Junior og Seniorrækken. 

• Isdans i Juvenile, Pre-novice, Basic Novice, Advanced Novice, Junior og Senior 

• Solodans i Juvenile, Pre-novice, Basic Novice, Advanced Novice, Junior og Senior 

 

Der henvises i øvrigt til den til enhver tid gældende TU’s Regelbog for både sololøb, solodans og isdans. 

 

 

6. Opvarmningstid og –grupper og lodtrækning 

Opvarmsningstid: 

5 min. - Cubs M, Springs M og Debs M 

6 min. - Novice M, Junior M, Senior M  

Isdans: Mønsterdanse 4 min. - Short Dance og Fri Dans 5 min. 

Solodans: Mønsterdanse 4 min. – Short Dance og Fri Dans 5 min. 

 

Opvarmningsgrupper: 

(8 løbere) - Cubs, Springs, Debs, Novice  

(6 løbere) - Junior og Senior  

  

Mulighed for fælles opvarmning - drenge: 

Debs og Novice (M) 

Junior og Senior (M) 

  

Damer/piger og herrer/drenge i M rækker kan have samlet opvarmning så længe antal løbere i opvarm-

ningsgruppen ikke overstiger det tilladte for gruppen. 

 

Isdans – Max 5 par i opvarmningsgrupperne. Ved fridansene kan løbere fra forskellige grupper varme op 

sammen. 

 

Solodans – Max. 6 løbere i opvarmningsgrupperne. 

Mønsterdanse: max 5 løbere på isen i hver opvarnningsgruppe. Fridanse: max 6 løbere i hver opvarm-

ningsgruppe og her kan løbere fra forskellige rækker evt. varme op sammen. 

 

 

7. Deltagerbetingelser 

Der konkurreres i solorækkerne SENIOR, JUNIOR, NOVICE, DEBS, SPRINGS OG CUBS og i isdans i ræk-

kerne SENIOR, JUNIOR, ADVANCED NOVICE, BASIC NOVICE og PRE-NOVICE samt i solodans SENIOR, 

JUNIOR, ADVANCED NOVICE, BASIC NOVICE og PRE-NOVICE. 

 

For at kunne deltage i Solorækkerne gælder følgende betingelser: 

mailto:mette.f@esenet.dk
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Senior: DSU’s guldmærke (eller gl. sølvmærke) - ingen alderskrav 

Junior: DSU’s guldmærke (eller gl. sølvmærke) - løberen må ikke være fyldt 19 år pr. 1. juli  

 2017.  

Novice: DSU’s sølv (eller gl. stort bronzemærke) - løberen må ikke være fyldt 15 år pr. 1. juli  

 2017  

Debs: DSU's bronze (eller gl. lille bronzemærke) – løberen må ikke være fyldt 13 år pr. 1. juli  

 2017 

Springs: DSU's bronze (eller gl. lille bronzemærke) - løberen må ikke være fyldt 12 år pr. 1. juli  

 2017 

Cubs DSU's Basic II – løberen må ikke være fyldt 10 år pr. 1. juli 2017 

 

For at kunne deltage i Isdanserækkerne gælder følgende betingelser: 

Senior: DSU’s Grundtest/Gl. sølv eller nyt Guld + Isdans Test 4 eller nyt Guld (skal være opfyldt 

af den ene løber) 

Junior: DSU’s Grundtest/Gl. sølv eller nyt Guld + Isdans Test 4 eller nyt Guld (skal være opfyldt 

af begge løbere) 

Damen må ikke være fyldt 19 år og herren ikke 21 år pr. 1. juli 2017 

Adv. Novice: DSU’s Grundtest/Stort bronze eller nyt Sølv + Isdans Test 3 eller nyt Sølv (skal være 

opfyldt af den ene løber) 

Damen må ikke være fyldt 15 år og herren ikke 17 år pr. 1. juli 2017 

Basic Novice: DSU’s Grundtest/Lille bronze eller nyt Bronze + Isdans Test 3 eller nyt Bronze (skal væ-

re opfyldt af den ene løber) 

Damen må ikke være fyldt 15 år og herren ikke 17 år pr. 1. juli 2017 

Pre-novice: DSU’s Solodanstest 3 eller ny Dance 2 + Grundtest Gl. Lille Bronze eller nyt Bronze 

Piger må ikke være fyldt 11år og drenge ikke 13 år pr. 1. juli 2017 

 

For at kunne deltage i solodanserækkerne gælder følgende betingelser: 

Senior: DSU’s Solodanstest Gl. Guld eller nyt Guld + Grundtest Gl. Sølv eller nyt Guld  

Junior: DSU’s Solodanstest Gl. Sølv eller nyt Guld + Grundtest Gl. Sølv eller nyt Guld 

Damer må ikke være fyldt 19 år og herrer ikke 21 år pr. 1. juli 2017 

Adv. Novice: DSU’s Solodanstest Gl. Bronze eller nyt Sølv + Grundtest Gl. Stort Bronze eller nyt Sølv 

Piger må ikke være fyldt 15 år og drenge ikke 17 år pr. 1. juli 2017 

Basic Novice: DSU’s Solodanstest Bronze eller nyt Bronze + Grundtest Gl. Lille Bronze eller nyt Bronze 
Piger må ikke være fyldt 15 år og drenge ikke 17 år pr. 1. juli 2017 

Pre-novice: DSU’s Solodanstest 3 eller ny Dance 2 + Grundtest Gl. Lille Bronze eller nyt Bronze 

Piger må ikke være fyldt 11år og drenge ikke 13 år pr. 1. juli 2017 

 

Vinderne tildeles følgende titler: 

 

DANSK MESTER I KUNSTSKØJTELØB for damer 2018 

DANSK MESTER I KUNSTSKØJTELØB for herrer 2018 

DANSK MESTER I ISDANS 2018 

 

DANSK JUNIORMESTER I KUNSTSKØJTELØB for damer 2018 

DANSK JUNIORMESTER I KUNSTSKØJTELØB for herrer 2018 

DANSK JUNIORMESTER I ISDANS 2018 

 

Vinder af DSU’s UNGDOMSKONKURRENCE i KUNSTSKØJTELØB for NOVICE piger 2018 

Vinder af DSU’s UNGDOMSKONKURRENCE i KUNSTSKØJTELØB for NOVICE drenge 2018 

Vinder af DSU's UNGDOMSKONKURRENCE i KUNSTSKØJTELØB for DEBS piger 2018 

Vinder af DSU's UNGDOMSKONKURRENCE i KUNSTSKØJTELØB for DEBS drenge 2018 

Vinder af DSU's UNGDOMSKONKURRENCE i KUNSTSKØJTELØB for SPRINGS piger og drenge 2018 

Vinder af DSU's UNGDOMSKONKURRENCE i KUNSTSKØJTELØB for CUBS piger og drenge 2018 

Vinder af DSU's UNGDOMSKONKURRENCE i KUNSTSKØJTELØB for ADVANCED NOVICE isdans 2018 
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Vinder af DSU's UNGDOMSKONKURRENCE i KUNSTSKØJTELØB for BASIC NOVICE isdans 2018 

Vinder af DSU's UNGDOMSKONKURRENCE i KUNSTSKØJTELØB for PRE-NOVICE isdans 2018 

Vinder af DSU's UNGDOMSKONKURRENCE i KUNSTSKØJTELØB for JUVENILE isdans 2018 

Vinder af DSU's UNGDOMSKONKURRENCE i KUNSTSKØJTELØB for SENIOR solodans 2018 

Vinder af DSU’s UNGDOMSKONKURRENCE I KUNSTSKØJTELØB for JUNIOR solodans 2018 

Vinder af DSU’s UNGDOMSKONKURRENCE I KUNSTSKØJTELØB for ADVANCED NOVICE solodans 2018 

Vinder af DSU's UNGDOMSKONKURRENCE i KUNSTSKØJTELØB for BASIC NOVICE solosdans 2018 

Vinder af DSU’s UNGDOMSKONKURRENCE I KUNSTSKØJTELØB for PRE-NOVICE solodans 2018 

Vinder af DSU’s UNGDOMSKONKURRENCE I KUNSTSKØJTELØB for JUVENILE solodans 2018 

 

 

PLAKETTER 

De danske mestre for damer og herrer vinder tillige DANMARKS IDRÆTS-FORBUND’s MESTERSKAB FOR 

DANMARK og modtager DIF’s mesterskabsplaketter. Såfremt der kun er 1 eller 2 deltagere i gruppen er 

det dog, jf. KR 12.01, under forudsætning af, at man som minimum opnår en samlet score til DM for: 

Damer: 95 points 

Herrer: 125 points 

 

 

8. Tekniske data 

Der henvises til den til enhver tid gældende TU’s Regelbog.  

 

Beregning: IJS-systemet. 

 

SOLOLØB: 

Senior, Junior, Novice, Debs: 

Kort program  Efter DSU’s regler i TU's regelbog, 41. udg. 2017 

Friløb Efter DSU’s regler i TU's regelbog, 41. udg. 2017 

 

Springs og Cubs: 

Friløb Efter DSU’s regler i TU’s regelbog, 41. udg. 2017 

 

 

ISDANS: 

Alle danse Efter DSU’s og ISU’s til enhver tid gældende regler. 

 

SOLODANS 

Alle danse Efter DSU’s og ISU’s til enhver tid gældende regler. 

 

 

9. Musik 

Musikken for hver løber skal uploades til googledrev, jf. separat udsendt instruks til klubberne, senest 1 

uge før første konkurrencedag.  

Det er samtidig hver løbers ansvar tillige at medbringe sin musik på CD til konkurrencen. Al musik SKAL 

starte ved mediets begyndelse, og der må IKKE være anden musik på mediet. Musikmediet og æsker 

SKAL være tydeligt mærket med løberens navn, klub samt deltagerrække.  

 

Der henvises i øvrigt til den til enhver tid gældende TU’s Regelbog. 

 

Ovenstående gælder, hvis der ikke meddeles andet fra DSU/AU omkring indlevering af musik til goog-

ledrev eller lign. (Der skal dog stadig medbringes CD som backup) 

 

 

10. Rejse- og opholdsudgifter 
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For deltagernes egen regning 

 

 

11. Deltagerliste, tidsplan samt liste over dommer- og tekniske paneler 

Udarbejdes af Aktivitetsudvalget og sendes til de deltagende klubber/foreninger - snarest efter tilmel-

dingsfristens udløb. 

 

 

 

12. Dommere/teknisk panel 

Dommer/teknisk panel vil blive offentliggjort på DSU’s hjemmeside sammen med lodtrækningen. 

 

 

13. Lodtrækning 

Lodtrækning vil foregå elektronisk et par dage før konkurrencestart og blive offentliggjort på DSU’s 

hjemmeside. 

 

 
 

14. Anti-Doping 
Danmarks Idræts-Forbund har tilsluttet sig WADA’s World Anti-Doping Code. Anti-Doping Danmark kan 

derfor foretage dopingkontrol i forbindelse med nationale mesterskaber uden varsel. 

 

 

15. Program 

Den arrangerende klub kan vælge at udarbejdet et program til salg/udlevering under arrangementet. 

 

 

16. Website 

Informationer og resultater kan indhentes på konkurrencens hjemmeside under www.danskate.dk 

 

 

17. Forbehold 

Arrangørerne forbeholder sig ret til ændringer i programmet og fralægger sig ethvert ansvar for skader, 

uheld og tyveri der måtte overgå deltagerne eller officials i forbindelse med arrangementet. 

 

 

18. Yderligere information 

kan indhentes hos Mette Falkenhøj eller HKF.  

 

 

19. Foreløbig tidsplan 
 

Fredag d. 1. december 2017 
Træning  
Konkurrence korte programmer 
Evt. Konkurrence solodans og isdans – mønsterdans – short dance 
    
Lørdag, d. 2. december 2017 
Træning 

Friløb, Cubs og/eller Springs 
Konkurrence friløb samt isdans/solodans Short Dance og mønsterdans 

Friløb/dans isdans/solodans 
 
Søndag, d. 3. december 2017 
Træning 

http://www.danskate.dk/
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Konkurrence Cubs og/eller Springs 
Friløb og fri dans 
 

Præmieoverrækkelse 

 

Mange hilsner og på gensyn i Saxo Bank Arena, Hørsholm 

 

Dansk Skøjte Union 


