
DANSK SKØJTE UNION 
 

 

Udtagelseskrav for international konkurrencedeltagelse i sæsonen 2014-2015.   2’ reviderede udgave. 

 

 

Udtagelser til konkurrencerne, med undtagelse af JGP og VM, sker af EU efter DM.  

Reserver kan udtages på pointgennemsnit, selvom de internationale krav endnu ikke er opfyldt. Mulighed for op-

fyldelse af krav og for deltagelse kan ske indtil tilmeldingsfrist, såfremt der er ledig plads. 

EU forbeholder sig ret til på et hvert tidspunkt at tilbagetrække en udtagelse, såfremt forudsætningen for delta-

gelse ikke er til stede, og løberen ikke skønnes klar til at tage af sted.  

 

 

Nordiske Mesterskaber 
Senior: 2 Senior damer der har opnået minimum 95 points og 2 senior herrer der har opnået minimum 125 points, som bedste gen-

nemsnit af 2 konkurrencer. Konkurrencer der kan kvalificere er JM/SM, DM (obligatorisk) og internationale konkurrencer fra ISU’s 

liste. 1 løber dame og herre kan udtages af EU efter individuel vurdering. 

Teknisk krav; Der kræves dobbelt Axel samt to (2) forskellige triple spring heraf et (1) godkendt og et (1) min. < (underrotated) i 

kort og langt program i sæsonen 14/15.  

Junior: 3 løbere kvalificerer sig ved bedste pointgennemsnit af 2 konkurrencer. Konkurrencer, der kan kvalificere, er JM/SM, DM 

(obligatorisk) og internationale konkurrencer fra ISU’s liste. 1 løber udtages af EU efter individuel vurdering.  

Teknisk krav; Der kræves forsøg på dobbelt Axel, samt et (1) triple spring i kort og langt program i sæsonen 14/15.  

Min. et spring skal være godkendt (fuldt roteret). 

Novice: 3 løbere kvalificerer sig ved bedste pointgennemsnit af 2 konkurrencer. Konkurrencer der kan kvalificere er JM/SM, DM 

(obligatorisk) og internationale konkurrencer fra ISU’s liste. 1 løber udtages af EU efter individuel vurdering. 

Teknisk krav; Der kræves forsøg på dobbelt Axel eller et (1) triple spring, i både kort og langt program i sæsonen 14/15. Forsøg på 

de krævede spring skal være min. < (underrotated).  

 

Man kan kun komme i betragtning til udtagelse, såfremt man har opfyldt de tekniske krav for deltagelse i de respektive rækker. EU 

kan dog udtage yngre løbere som viser stort potentiale, men endnu ikke har klaret de tekniske krav. 

Såfremt man ikke forsøger på de krævede elementer til det Nordiske mesterskab vil man ikke komme i betragtning til udtagelse til 

internationale konkurrencer i sæsonen 15/16. 

 

 

ISU Junior Grand Prix 
Udtagelse sker ved individuel vurdering på baggrund af foregående sæsons præstationer og den aktuelle form ved Kraftcentersamlin-

gen i august – samt formstabilitet op til konkurrencen. Ved Kraftcentersamlingen i august forventes det, at løberen viser sine pro-

grammer for EU. Programmerne gennemløbes som hvis det var en konkurrence. Der løbes programmer hvor alle planlagte elementer 

udføres og sæsonens konkurrencedragt bæres. Den endelige udtagelse til JGP sker herefter på baggrund af EU’s vurdering af denne 

programvisning og potentiale til at kunne deltage ved JGP med program minimum indeholdende dobbelt Axel og et trippelspring samt 

opfyldelse af den personlige målsætning. 

Grundet den øgede mængde JGP vi har til rådighed i år har vi valgt at forhåndsudtage en gruppe af løbere som er kandidater til delta-

gelse. Løberne er valgt baseret på sæson 13/14 resultater samt fremtidsperspektivet i den enkelte løber. Der vil blive udarbejdet indi-

viduelle målsætninger for hver enkelt løber. 

Der vil på samlingen i August være den endelige udtagelse vurderet på opfyldelsen af de individuelle målsætningerne, løberes frem-

tidspotientiale, løberens form og fremgang hen over sommeren samt vurdering af mulighed for de bedste resultater for DSU. Det 

betyder derfor at man ikke er sikret en JGP når man er forhåndsudtaget i denne gruppe. Enkelte løbere kan blive tildelt deltagelse ved 

en eller flere JGP allerede før samlingen.  

Der kræves sommertræning med varighed af minimum 4 uger liggende i juli/august. 

 

 

ISU Mesterskaber: JVM, EM og VM 
 

ISU's krav for at kunne deltage (ISU Communications 1876): 

Minimum total technical score skal være opnået i en international konkurrence fra ISU's liste. Scoren skal være opnået i sæson 2013-

2014 eller 2014-2015. Scoren for SP og FS må gerne opnås ved to forskellige konkurrencer. Points for deltagelse i JVM skal være 

opnået i Junior konkurrence. 

 

EM:  

Herrer: SP - 25,00 FS - 45,00 

Damer: SP - 20,00 FS - 36,00 

Isdans: SD - 19,00 FD - 29,00 

 

 



VM:  

Herrer: SP - 34,00 FS - 64,00 

Damer: SP – 27,00 FS - 47,00 

Isdans: SD - 29,00 FD - 39,00 

 

Junior VM:  

Herrer: SP – 20,00 FS – 42,00 

Damer: SP - 20,00 FS - 35,00 

Isdans: SD - 18,00 FD - 28,00 

 

 

For udtagelse til EM/VM og JVM Dans gælder følgende tekniske krav, som skal være vist senest ved DM. Dette for at sikre fortsat 

udvikling af vores senior løbere frem mod OL 2018. 

 

Senior damer 

Spring; Fire (4) forskellige triple spring eller tre (3) forskellige og en triple+triple kombination. Elementerne skal forsøges i det lange 

program til hver af følgende konkurrencer; Internationale konkurrencer hvor man er udtaget af DSU, DM, NM, EM,VM. Elementerne 

skal være godkendt (fuldt roteret) senest til DM. 

Piruetter; Tre (3) piruetter på level 3 i både kort og langt program. Kombinations piruette (med eller uden skift) skal have tre (3) 

positioner – f.eks. CCosp3p3 eller FCCosp3p3. 

Trin; StSq på level 3. 

 

Senior Herre 

Spring; Minimum fem (5) forskellige triple spring eller fire (4) forskellige og en triple+triple kombination. Elementerne skal forsøges 

i det lange program til hver af følgende konkurrencer; Internationale konkurrencer hvor man er udtaget af DSU, DM, NM, EM,VM. 

Elementerne skal være godkendt (fuldt roteret) senest til DM. 

Pirouetter; Tre (3) piruetter på level 3 i både kort og langt program. Kombinations piruette (med eller uden skift) skal have tre (3) 

positioner – f.eks. CCosp3p3 eller FCCosp3p3.  

Trin; StSq på level 3. 

 

NB!! 

Disse specifikke ændringer for udtagelse til EM/VM og JVM, er lavet i henhold til ISU´s Technical Panel Handbook, Single 

Skating  i sæson 14/15.  Formålet med ændringerne er, som ISU´s formål, at fokusere på kvaliteten af piruetterne (GOE) og 

dermed stile mod at få fuld ”base value” for den enkelte piruette. 

 

 

Senior Dans 

Fri dans: Piruette på min. level 3 og min GOE 0  

Lift: et (1) på level 4 og min GOE -1, og et (1) på level 3 og GOE på min 0. 

Twizzels:1 min -level 3 og GOE min. 0.  

Steps: Begge programmer på min level 3 og min GOE 0. 

 

Junior Dans 

Fri dans:: Piruette på min. level 2 og min GOE 0,  

Lift: et (1) på level 3 og min GOE -1 og et (1) på level 2 og GOE på min 0. 

Twizzels:1 min -level 2 og GOE min. 0.  

Steps: Begge på min level 2 og min GOE 0 

 

Såfremt man ikke forsøger på de krævede elementer til de ovenstående konkurrencer vil man ikke komme i betragtning til udtagelse 

til internationale konkurrencer sæsonen efter. 

 

 

 

DSU’s krav til konkurrencedeltagelse før udtagelse: 

Foruden ISU’s pointkrav, skal man i sæson 2014/15 deltage i min. 3 konkurrencer, DM + 2 internationale konkurrencer som beskre-

vet nedenfor. 

 
For JVM: DM + 2 JGP / 2 junior konkurrencer fra ISU’s liste/ 2 senior konkurrencer fra ISU´s liste / 1 junior + 1 senior konkur-

rence fra ISU´s liste/ 1 JGP + 1 juniorkonkurrence fra ISU´s liste 

 

  Løberen skal minimum have vist SP med forsøg på 3Lo, 3+2 combo, 2A  

 

For EM/VM: DM + 2 senior konkurrencer fra ISU’s liste / 1 JGP + 1 senior konkurrence fra ISU’s liste. 

 

For Dans JVM: 1 JGP og 1 international junior konkurrence fra ISU’s Liste 

 

For Dans EM/VM:  2 internationale konkurrencer fra ISU’s liste. 

 



Ved flere kvalificerede til samme ISU mesterskab udtages efter bedste pointgennemsnit af 2 konkurrencer. En international konkur-

rence som beskrevet ovenfor samt DM (obligatorisk) 

 

Sammenligning mellem senior og junior point: En konverteringsfaktor på 2 point, svarende til base value for Choreographic Sequence 

benyttes. Dvs.: senior point – 2 = junior point eller junior point + 2 = seniorpoint. 

 

 

 

 

 

 

 

Tilskud til International konkurrence for Team Danskate løbere i foråret 2014 
 

Følgende løbere tilbydes et tilskud på 1000 kr. til deltagelse i international konkurrence. Løberne finder selv konkurrence og tilmel-

ding sker iflg. Eliteprogram 2014-2015. 

1 junior dame på baggrund af bedste pointgennemsnit af 2 konkurrencer. DM (obligatorisk) og international konkurrence fra ISU’s 

liste. Løbere, der udtages til JVM, kan ikke modtage. 

1 novice pige og dreng på bedste pointgennemsnit af 2 konkurrencer. JM/SM, DM (obligatorisk) eller international konkurrence fra 

ISU’s liste. 

1 debs pige på bedste pointgennemsnit af 2 konkurrencer. JM/SM, DM (obligatorisk) eller international konkurrence fra ISU’s liste. 

Cubs, springs og debs: EU tildeler et løbertilskud på 1000kr til international konkurrence til cubs, springs og/eller debs løbere, der har 

vist særlige præstationer og stort potentiale.  
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