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1. Arrangør 

Dansk Skøjte Union i samarbejde med Herning Skøjteløberforening. 

2. Sted og tid 

Samlingen afvikles den 23.-24. februar 2019 i Herning. 

 

Herning Isstadion, Holingknuden 1, 7400 Herning. 

Samtlige deltagere overnatter på Midtjyllands Kristen Friskole, der ligger i 800m fra skøjtehallen fra 

skøjtehallen. 

3. Deltagere/Holdledere 

Deltagerne skal tilmeldes gennem en forening under 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. 

 

Forældre er velkomne. De skal selv arrangere overnatning. Der kan deltages i spisning mod forudbetaling 
af 275 kr. pr. dag. 

 

4. Undervisning på og uden for is 
  Undervisere på is vil være 

 

Andrzej Strzelec, er tidligere Landholdsløber på det polske landshold og har 

deltaget med Junior VM. Til dagligt er Andrzej cheftræner i Herning 

Skøjteløberforening og underviser på DSU´s træneruddannelser. 

 

   

Mariusz Siudek, er fra Polen, har både været sololøber og parløber og deltaget 
ved både EM og VM. Til dagligt underviser han i Torun. Om sommeren er han 
ofte at finde på Icedome campen i Oberstdorf. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Off-ice aktiviteter vil blive offentliggjort frem mod campen på unionens Facebook side.  

 
 

 



 

 

 

5. Tilmelding og tilmeldingsgebyr 

Tilmeldingerne behandles efter ”først til mølle”-princippet – min. 40 deltager, dog maksimalt 80 deltagere. 

Da der skal tilmeldes en holdleder pr. 5. løbere for hver klub, skal tilmeldingen foretages klubvis. Tilmelding 

og betaling foregår online til Dansk Skøjte Union på http://www.conferencemanager.dk/Icecamp19  

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. 
 
Det er ikke muligt at eftertilmelde efter tilmeldingsfristen 

 

Tilmeldingsgebyrer pr. deltager: 

 

- Løbere 800 kr. 

  

- Holdleder     0 kr. 

 

- Forældre forplejning 275 kr./dag 

 

Tilmeldingsfrist: MANDAG den 4. februar 2019 kl. 23.59 

 

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 Dansk Skøjte Union 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 Dansk Skøjte Union, Camilla Lyngsø office@danskate.dk 

 

Mange hilsner og på gensyn i Herning Isstadion  
Dansk Skøjte Union 
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