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                                                                      d. 21. maj 2022 

 

Sted og tid. 
Stævnet afholdes i Silkeborg Sportscenter, Århusvej 45, 8600 Silkeborg 
Stævnet vil vare ca. vare fra kl. 08.00 – 21.00 begge dage* 
En mere specifik tidsplan, udsendes til klubberne/foreningerne, ca. 2 uger før stævnet afholdes. 
 
*Med forbehold for at konkurrencen kan blive over én dag. Bliver det over én dag, vil det være lørdag d. 28. 
januar. Dette vil blive meldt ud sammen med tidsplanen. 

 
Stævneform. 
Der konkurreres i alle FunSkate discipliner. 
 
Tilmelding: 
Tilmelding skal foregå på vedlagte tilmeldingsblanket på mail. Tilmeldingen er dog kun gældende ved 
korrekt udfyldelse med samtlige oplysninger. 
 
Tilmeldingen skal fremsendes på mail til: funskate@danskate.dk     
  
Husk at sende kopi af tilmeldingen til: office@danskate.dk 
 
 
Tilmeldingsgebyr: 160,- kr. for en disciplin. 

                  240,- kr. for to discipliner. 
                  600,- kr. for et show 

 
Klubben vil blive faktureret direkte af Dansk Skøjte Union. 
 
Sidste tilmeldingsfrist er lørdag d. 7. januar 2022* 

*Vær opmærksom på at tilmeldingsfristen kan ligge anderledes i den enkelte klub  

 
Konkurrencedokumenter 
I kan forvente at modtage de foreløbige og endelige dokumenter inklusiv tidsplan for konkurrencen på 
følgende datoer: 
Foreløbige dokumenter sendes ud onsdag d. 11. januar 2023. 
Rettelser til ovennævnte dokumenter sendes til FU senest lørdag d. 14. januar 2023 kl. 23.59.  
Endelige dokumenter samt tidsplan sendes ud mandag d. 16. januar 2023.  
 
Covid19: 

Konkurrencen overholdes i overensstemmelse med Covid19 forholdsregler. Der tages forbehold for 
aflysning af konkurrencen såfremt denne ikke kan afholdes i overensstemmelse med myndighedernes 
anbefalinger. Deltagergebyret vil blive refunderet til alle tilmeldte. 

 

På gensyn til FunSkate 2 Vest 
DSU’s FunSkate Udvalg og Silkeborg Skøjteløberforening 
 

 
NB 1:  Klubber/foreninger, der tilmelder løbere efter sidste tilmeldingsfrist, skal sammen med indbetaling af 

tilmeldingsgebyr indbetale en bøde på 50 kr. pr. deltager som tilmeldes for sent.  
 
NB 2:  FunSkate udvalget forbeholder sig dog ret til, til enhver tid efter tilmeldingsfristens udløb, at lukke for 



 

 

 

yderligere tilmeldinger, såfremt der ikke er plads i tidsplanen til flere løbere. Endvidere forbeholder 
FunSkate udvalget sig ret til at begrænse antallet af tilmeldinger i hver gruppe, såfremt der af en eller 
anden grund ikke er istimer nok til et arrangement i den arrangerende hal. 


