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1. Arrangør 

Dansk Skøjte Unions Eliteudvalg i samarbejde med Hvidovre Skøjteklub. 

2. Sted og tid 
Samlingen afvikles den 15. - 17. oktober 2018 i Frihedens idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2650 
Hvidovre.  
 
Samtlige deltagere overnatter i nærliggende faciliteter. Yderligere informationer om adresse 
følger. 
 

3. Deltagere/Holdledere 

Deltagerne skal anmeldes gennem en forening tilsluttet Dansk Skøjte Union. 

 
Klubber, der har løbere med, skal være repræsenteret ved én holdleder pr. 5 løbere under 18 
år. 

Holdledere må ikke være på isen, da alle holdledere vil få tildelt forskellige arbejdsopgaver hen 
over weekenden. Holdledere deltager derfor gratis. 

 
 

4. Undervisning på og udenfor is 
  Undervisere på is vil være 
 

• Ela Magnusson 

• Martine Zuiderwish 

• Katie Orscher 
 

Der vil være forskellige undervisere til aktiviteter udenfor isen. Information herom kommer. 

 

5. Tilmelding og tilmeldingsgebyr 

Da der skal tilmeldes holdledere for hver klub, skal tilmeldingen foretages klubvis. Tilmelding og 

betaling foregår online til Dansk Skøjte Unions på https://www.conferencemanager.dk/TS1518  
 

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

 
Ved tilmelding skal der opgives gyldigt licensnummer for alle løbere. 

 

Tilmeldingsgebyrer pr. deltager/par: 
 

Debs, Novice, Junior og Senior (M- & K-løbere) 1000 kr. 
 

Holdleder     0 kr. 
 

  Tilmeldingsfrist: tirsdag den 25. september 2018 

 

https://www.conferencemanager.dk/TS1518


 

 

 

ALLE TILMELDINGER FORUDSÆTTER, AT MAN HAR GYLDIGT LICENSNUMMER. 

 

6. Rejseudgifter 

Alle rejser er for deltagernes egen regning. 
 
 

7. Deltagerliste, tidsplan samt arbejdsplan for holdledere  

Udarbejdes af Eliteudvalget og sendes til de deltagende klubber/foreninger – ca. 2 uger før 

samlingens start. 

 

8. 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. 

 
9. Yderligere information 

kan indhentes hos Kim Louise Ettrup fra Eliteudvalget.  

 

                  Mange hilsner og på gensyn i Hvidovre 

 

             Eliteudvalg i Dansk skøjte union  

 

 


