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1. Arrangør  

Dansk Skøjte Union i samarbejde med Tårnby Skøjte Klub har herved fornøjelsen at indbyde til 

Sjællands-Mesterskaber og Sjællandscup 2019. 

 

 

2. Sted og tid 

Konkurrencen afvikles den 1.-3. november 2019 i Kastrup Skøjtehal, Røllikevej 1, 2770 Kastrup.  

 

 

3. Deltagere 

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

almindeligt 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 disse link: 

http://www.conferencemanager.dk/SM19 

http://www.conferencemanager.dk/SC19 

http://www.conferencemanager.dk/DANS19 

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

Fortrydelse kan dog stadig ske, hvis det meddeles på mail til aktivitetsudvalget@danskate.dk inden 

tilmeldingsfristens udløb, hvorefter deltagergebyret refunderes, hvis der samtidig oplyses til hvilken 

konto, gebyret skal returneres. 

Ved skader/sygdom opstået efter tilmeldingsfristens udløb kan deltagergebyr refunderes 

(fratrukket administrationsgebyr på 125 kr.) mod fremvisning af lægeerklæring/udskrift af journal. 

Dette sendes til aktivitetsudvalget på aktivitetsudvalget@danskate.dk  

Ved tilmelding skal der opgives gyldigt licensnummer. Licens købes via 

http://www.conferencemanager.dk/Licens1920 

 

Tilmeldingsgebyrer pr. deltager/par: 

 

Mesterskabsløbere: 

Chicks, Cubs og Springs   400 kr. 

Debs, Novice, Junior og Senior   670 kr. 

 

Konkurrenceløbere   
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Sololøb   400 kr. 

(Chicks, Cubs, Springs, Debs 

Novice K1 og K2, Junior K1 og K2  

Senior K1 og K2) 

 

Solodans/Isdans 

Solodans K - K1, K2, K3, K4, K5 (friløb)                                400 kr.  

Solodans M - Senior, Junior, Advanced Novice, Basic Novice, Juvenile  670 kr.  

Isdans K - K1, K2, K3, K4, K5 (friløb)    400 kr.  

Isdans M - Senior, Junior, Advanced Novice, Basic Novice, Juvenile  670 kr.  

 

 

Tilmeldingsfrist: fredag den 4. oktober 2019 

 

Dagen efter sidste tilmeldingsfrist udsendes deltagerlisten til klubberne, der derefter har 3 dage 

til at rette fejl og eftertilmelde løbere (via Conferencemanager). Dette koster ikke noget 

eftertilmeldingsgebyr. Ved rettelser/fejl sendes mail til aktivitetsudvalget@danskate.dk .  

 

Efter de 3 dage er det muligt at tilmelde sig venteliste – dette gøres også via 

Conferencemanager. Det er muligt at stå på venteliste frem til lodtrækningen finder sted ca. 3 

dage før konkurrencestart.  

 

 

5. Konkurrenceart 

SJÆLLANDS-MESTERSKABER (SM) 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 Senior. 

• Mønsterdans/Rytmisk dans og fri dans i hhv. solodans/isdans M 

 

 

SJÆLLANDS CUP (SC) er en friløbskonkurrence for konkurrenceløbere i sololøb, solodans og isdans, 

der er medlem af en klub/forening under Dansk Skøjte Union. 

Der konkurreres i rækkerne Chicks, Cubs, Springs, Debs, Novice, Junior og Senior i friløb i sololøb og 

K1, K2, K3, K4 og K5 i solodans og isdans.  

 

Der henvises i øvrigt til den til enhver tid gældende TU’s Regelbog. 
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6. Opvarmningstid og –grupper  

Der henvises  til den til enhver tid gældende TU’s Regelbog for de respektive discipliner. 

 

 

7. Deltagerbetingelser 

MESTERSKABSLØBERE (M) Sololøb:  

Konkurrencen er åben for de løbere der, senest ved tilmeldingen, har bestået Dansk Skøjte Unions 

mærkeprøvekrav i henhold til den til enhver tid gældende TU’s regelbog. 

 

MESTERSKABSLØBERE (M) OG KONKURRENCELØBERE (K) SOLODANS OG ISDANS:  

Konkurrencen er åben for de løbere der, senest ved tilmeldingen, har bestået Dansk Skøjte Unions 

mærkeprøvekrav i henhold til den til enhver tid gældende TU’s regelbog for hhv. sololøb og 

solodans/isdans. 

 
 

8. Tekniske data 

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

 

Beregning: IJS-systemet. 

 

 

9. Rækkeinddeling, og præmierækker: 

 

MESTERSKABSLØBERE (M):  
Alle rækker løber i separate drenge- og pige-/dame- og herrerækker med undtagelse af Chicks, Cubs 

og Springs, hvor der konkurreres i fælles drenge/pige-rækker. 

Alle rækker udgør en separat præmierække med præmiering af de 3 bedste i hver række - uanset 

deltagerantal. 

 

KONKURRENCELØBERE (K):  

Alle rækker løber i separate drenge- og pige-/dame- og herrerækker rækker med undtagelse af 

Chicks, Cubs og Springs, hvor der konkurreres i fælles drenge/pige-rækker. 

Alle rækker udgør en separat præmierække med præmiering af de 3 bedste i hver række - uanset 

deltagerantal. 

 

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

 

Der vil være præmieoverrækkelse både lørdag og søndag. 

 

 



 

 

 

10. Livestreaming og fotografering 

Denne DSU-konkurrence bliver live streamet på YouTube. Link er tilgængeligt på danskate.dk 

 

Derudover vil der være en fotograf til stede. Formular til tilladelse af fotografering kan findes her: 

 

http://www.conferencemanager.dk/Fototilladelse1920  

 

 

11. 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 

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

 

 

12. Rejse- og opholdsudgifter 

For deltagernes egen regning 

 

 

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

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

tilmeldingsfristens udløb. 

 

 

14. Dommere/teknisk panel 

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

 

 

15. Lodtrækning 

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

hjemmeside. 

 

 

16. Website 

Informationer og resultater kan indhentes på konkurrencens hjemmeside under www.danskate.dk 
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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 Aktivitetsudvalget, Marianne Bilstrup 

 

 

Mange hilsner og på gensyn i Kastrup Skøjtehal 

 

Dansk Skøjte Union 

 


