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1. ALLMÄNT

Tävlingarna kommer att genomföras i enlighet med Svenska Konståkningsförbundets Tävlings-
och Uppvisningsregler, Tekniska regler för säsongen 2022/2023, ISU Regulations 2021 samt
aktuella ISU Communications.

Deltagande i nationell ungdomsserietävling är öppet för åkare som:

- är medlem i förening som är ansluten till Svenska Konståkningsförbundet och har
fullgjort sina skyldigheter enligt stadgarna.

- uppfyller kraven för amatörstatus enligt ISU Rule 102 samt Svenska
Konståkningsförbundets Tävlings- och Uppvisningsregler § 104

- uppfyller åldersgränserna enligt § 114
- innehar tävlingslicens
- är antagen till nationell ungdomsserietävling för aktuell säsong

eller har tilldelats tillfällig utmanarplats på den aktuella tävlingen. Ev uttagning sker med kort
varsel efter anmälningstidens utgång.

2. TEKNISKA DATA

Arrangör: Stockholms Konståkningsklubb (SKK)

Plats: Stora Mossens ishall – A-hallen. Mosskroken 13, 167 55 Bromma.
Uppvärmd ishall med isytan 60 m x 30 m.

3. TÄVLINGSKLASSER

Ungdom 13 A Damer Kortprogram och Friåkning
Ungdom 13 A Herrar Kortprogram och Friåkning
Ungdom 15 A Damer Kortprogram och Friåkning
Ungdom 15 A Herrar Kortprogram och Friåkning

4. ANMÄLNINGAR

Endast till tävlingen uttagna åkare och reserver kan anmälas. Reserver ska anmäla sig med
markering ”reserv”. Åkare som är anmälda till ”Reservlista 2” i IndTA före sista anmälningsdag till
tävlingen kan också anmälas till tävlingen med markering ”reserv”

Anmälan skall göras senast den 23 januari 2023 via IndTA.

Anmälan ska innehålla personuppgifter, förening, tävlingsklass, planned program content
(PPC), testnivå, musikfil enligt punkt 7 samt bevis på inbetald åkarlicens (samtliga uppgifter
följer med åkaren i IndTA om allt är korrekt registrerat).

Anmälan som inte är komplett enligt ovan betraktas som efteranmälan och dubbel
anmälningsavgift ska betalas.



5. ANMÄLNINGSAVGIFT

Anmälningsavgiften om 1075 kr faktureras med elektronisk faktura till den e-postadress som
föreningen har registrerad i IdrottOnline. Vid efteranmälan ska dubbel avgift betalas. OBS! Se
punkt 4 för vad som avses som efteranmälan.

Anmälningsavgiften faktureras efter tävlingens genomförande

MUSIK

I syfte att säkerställa musikåtergivningen kommer all musik att vara digital och ska läggas in som
MP3-fil i IndTA.

OBS! Kontrollera att musiken är uppdaterad i IndTA! Musiken ska vara på plats och uppdaterad
senast sju dagar före första tävlingsdag (5 februari 2023). Om inte anses anmälan vara
ofullständig och dubbel anmälningsavgift ska erläggas.

Alla tävlande skall även ha med tävlingsmusik på en USB sticka i reserv. Varje program (kort/fri)

måste vara inspelat separat. Observera att musiken inte får vara uppdelad på flera spår.

All reservmedia måste vara tydligt märkta med tävlingsklass, program (kort/fri), åkarens namn
och förening samt den exakta speltiden (inte åktiden).

6. FASTSTÄLLANDE AV STARTORDNINGAR

Fastställande av startordningar till kortprogrammet sker igenom slumpgenerator. Fastställande
av startordningar till friåkningen sker genom omvänd resultatordning efter kortprogrammet.

Fastställande av startordning till kortprogrammet kommer att ske fredag den 10 februari kl 18.00
i samlingssalen på Stora Mossens ishall.

Startordningar publiceras snarast på:

https://skate.webbplatsen.net/22-23/57614/html/index.htm

7. KOSTNADER

Deltagande föreningar svarar för samtliga kostnader för sina åkare och tränare. Arrangören
svarar endast för kostnader för de tekniska funktionärerna.

8. LOGI OCH MÅLTIDER

https://skate.webbplatsen.net/22-23/57614/html/index.htm


Officiellt hotell för åkare, tränare, lagledare och tekniska funktionärer:

Scandic Alvik

Adress:
Gustavslundsvägen 153
167 51 Bromma
Telefon: 08-517 661 00
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/stockholm/scandic-alvik

Hotellet Scandic Alvik erbjuder gratis frukost. Dessutom finns en restaurang, ett spa, ett
företagscenter och ett gym. Husdjur är välkomna och parkering finns att tillgå.

Uppge bokningskod: PRO15SE för att ta få en 15 % rabatt på ordinarie pris.

OBSERVERA – rabatterade priser gäller i mån av tillgänglighet.

Bokning av rum sker via Scandic hemsida www.scandichotels.se eller genom att ringa Scandic

Centralbokning på 08 517 517 00, tonval 1 .

Det är gångavstånd från hotellet till ishallen. Promenaden tar ca 25 minuter. Alternativt kan man
från Scandic Alvik ta tunnelbana från Alvik till nästa station Stora Mossen. Från Stora Mossens
tunnelbanestation tar det ca 8-10 min att gå till ishallen. För detaljerade tider besök:
https://sl.se/

Med bil tar resan från hotellet till ishallen ca 7 minuter.

Alternativ logi:

Best Western Plus - Bromma

Adress:
Ulvsundavägen 193
16867 Bromma
Sverige
T: +46 (0)8 6844 8400
Website: Hotell Bromma - Best Western Plus Stockholm Bromma (stockholmbrommahotel.se)

Hotellet Best Western Plus erbjuder gratis frukost och fri parkering. Dessutom finns en
restaurang, ett steam rum, samt ett gym. Hotellet är beläget på gångavstånd till Bromma Blocks
gallerian med många butiker och restauranger samt Bromma flygplats. Se bifogad länk för mer
information.

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enSE864SE864&sxsrf=APq-WBtnWqEqZTluk2dTOBxJEqBMCNgWyA:1644424696593&q=scandic+alvik+telefon&ludocid=11750554063092115216&sa=X&ved=2ahUKEwiSu5mvh_P1AhUuQ_EDHbsQBE0Q6BN6BAgVEAI
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSTEvKsnOMGC0UjWoMDEzTTM3MzIyNjQ1MDI2SbMyqEg0NjQyTUy0TE5ONEg1NzTw4i1OTsxLyUxWSMwpy8wGAHR7E2o&q=scandic+alvik&rlz=1C1GCEA_enSE864SE864&oq=scandic+al&aqs=chrome.1.69i59j46i175i199i512j69i57j46i175i199i512j0i512j69i60l3.5414j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/stockholm/scandic-alvik
https://sl.se/
https://www.stockholmbrommahotel.se/


Ange bokningskoden SKK Pokalen 2023 för att ta del av följande rabatterade priser:
Enkelrum: 895 kr per natt
Dubbelrum: 995 kr per natt

Bokning av rum sker via denna länk 10-12 februari 2023 Best Western Plus Sthlm Bromma SKK
Pokalen 2023 (OBS: ändra till rätt antal personer) eller genom att kontakta
bokning@sthlmbromma.se eller ringa 08-684 484 10.

Med bil tar resan från Best Western Plus hotellet till ishallen ca 15 minuter. Alternativt kan man
åka kommunalt vilket tar ca 30 min. Då tar man tvärbanan mellan stationen Bromma Blocks och
Alvik, därifrån fortsätter man med tunnelbanan till nästa station Stora Mossen. Från Stora
Mossen tar det ca 8-10 min att gå till ishallen. För detaljerade tider besök: https://sl.se/

Deltagande föreningar/distrikt ansvarar själva för all bokning av logi för sina deltagare.

Måltider:
Det kommer finnas mat, fika och lättare förtäring i Cafeterian till försäljning.

9. BEDÖMNING OCH RESULTAT

ISU Judging System kommer att tillämpas. Bedömning och beräkning kommer att ske med ett
elektroniskt system med video replay för den tekniska panelen och alla domare.

Tävlingsresultaten för singel- och paråkning kommer att beräknas i enlighet med ISU Special
Regulations Single & Pair Skating and Ice dance 2021, reglerna 322, och 353 samt relevanta
ändringar i ISU Communications.

10. MEDALJER och Minnesgåva

De tre bäst placerade åkarna i respektive kategori erhåller medaljer vid medaljceremonier. Tider
meddelas efter anmälningstidens utgång.

Samtliga deltagare erhåller en minnesplakett

11. ANSVAR

Arrangören tar inget ansvar för förlust av egendom eller skada som kan drabba deltagarna. Varje
deltagare ansvarar för att ha fullgott försäkringsskydd.

12. REGISTRERING/ACKREDITERING

Ackreditering ges endast till deltagande åkare, max två (2) tränare varav en (1) fungerar som
lagledare per deltagande förening samt tekniska funktionärer. Ackrediteringen sker i arenan vid
entrén till A-hallen/Stora Mossens ishall och öppnar lördagen den 11 februari 2023 kl 07:45.

Vidare öppettider kommer sedan att anslås.

https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotel-rooms.88191.html?groupId=A33DN0H4
https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotel-rooms.88191.html?groupId=A33DN0H4
https://sl.se/


Ackrediteringen skall ske innan åkarna beträder omklädnings- / uppvärmningsområdet.

13. TRANSPORTER

Det är gångavstånd från Scandic Alvik hotellet till ishallen. Promenaden tar ca 25 minuter.

Alternativt kan man från Scandic Alvik ta tunnelbanan från Alvik till Stora Mossen. Och från Best
Western Plus Bromma kan man ta tvärbanan från Bromma Blocks till Alvik och sen ta tunnelbana
till nästa stationen Stora Mossen. Från Stora Mossens tunnelbanestation tar det ca 8-10 min att
gå till ishallen. För detaljerade tider besök: https://sl.se/

Med bil tar resan från Scandic Alvik hotellet till ishallen ca 7 minuter, respektive 15 minuter från
Best Western Plus Bromma hotellet.

14. TRÄNING

Ingen träning erbjuds.

15. INFORMATION

För information hänvisas till:

Hemsida för Stockholms Konståkningsklubb (SKK): http://www.skk.nu
Epost: tavling@skk.nu
Tävlingsledning: Caroline Holmqvist, tel: 073-0738286

https://sl.se/


16. DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

Arrangörsföreningen Stockholm Konståkningsklubb (SKK) behandlar personuppgifter inom
ramen för sin tävlingsverksamhet samt för administrationen av registrering av åkare vid tävling.
Vid registrering av åkare importeras/exporteras personuppgifter från IdrottOnline (föreningens
medlemsregister) till IndTA. Vid sådan import/export behandlas även personnummer.

Personuppgifter behandlas inom ramen för tävling, kallelse och inbjudan till samt vid
registrering. Utöver behandlingen av personuppgifter vid registreringsprocessen behandlas
personuppgifter genom datainsamling under tävling såsom livescore, överföring och exponering
i TV och digitala skärmar, samt behandling av personuppgifter efter tävling såsom resultatlistor,
statistik, tabellhantering och spridning av data till åskådare, media, deltagare m.fl.
Personuppgifterna behandlas då utifrån till exempel anmälan, resultatrapportering eller löpande
rankingpoängsrapportering.

De personuppgifter som behandlas inom ramen för tävlingar kan variera utifrån åkarkategori. De
typer av personuppgifter som i normalfallet behandlas inom ramen för tävlingar och tester är
främst (men inte exklusivt) namn, personnummer, kontaktuppgifter, konto- och
betalningsinformation, uppgifter om medlemskap, kön.

Laglig grund

Behandling av personuppgifter inom ramen för tävling och tester stöds på avtal samt uppgift av
allmänt intresse som laglig grund.

Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter
mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra
säkerhetspolicys och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka
personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga
personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter.

Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att du inte
kan delta i svensk konståknings test- och tävlingsverksamhet som beskrivs ovan. Du har också
rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part
som ansvarar för databehandling.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till
Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.

Har du några frågor angående behandlingen av personuppgifter så ber vi dig kontakta
arrangörsföreningen Stockholms Konståkningsklubb via email på skk@skk.nu.



1. PRELIMINÄRT TIDSSCHEMA

Fredag 10 februari

Fastställande av startordning kl. 18.00 Stora Mossens ishall

Lördag 11 februari

09.00 Ungdom 13 Flickor SP

10:20 Ungdom 15 Flickor FS

16:30 Ungdom 13 Flickor FS

17:15 Ungdom Pojkar SP

Söndag 12 februari

09.00 Ungdom 15 Flickor

16:00 Ungdom Pojkar

- ca 16:40

Observera att vid många åkare med två program kan det vara nödvändigt att en klass åker båda
programmen på lördagen.


