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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 samt aktuella 
ISU Communications. 

Deltagande i A-tävling 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 upptagen på ordinarie tävlingsfördelning eller anmäld till reservlista 

2. TEKNISKA DATA 
Arrangör: Konståkningsklubben i Salem 

Plats: Salems ishall, Is. Inomhus, uppvärmd, 30 x 60m 

Säbyhallsvägen 50, 14430 Rönninge  

3. TÄVLINGSKLASSER 
Minior A  Friåkning 

Ungdom A 13 Flickor Kortprogram och Friåkning 

Ungdom A 15 Flickor Kortprogram och Friåkning 

Juniorer A Damer Kortprogram och Friåkning 

Seniorer A Damer Kortprogram och Friåkning 

Seniorer A Nationell Damer     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 5 september 2022 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 är 975 kr för åkare med två (2) program, 575 kr för åkare med ett (1) 
program. Vid efteranmälan ska dubbel avgift betalas. OBS! Se punkt 4 för vad som avses som 
efteranmälan  

Avgiften betalas klubbvis, i efterskott till KK i Salems PG 4784279-4. Ett betalningsunderlag 
skickas till respektive förening efter genomförd tävling.  

6. 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 17 september 2022. Om inte anses anmälan vara ofullständig och dubbel 
anmälningsavgift ska erläggas.  

Alla tävlande skall även ha med tävlingsmusik på USB/CD 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). 

7. FASTSTÄLLANDE AV STARTORDNINGAR 
Fredag den 23 september 2022 kl. 17.00 i Salems ishall. 

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

Startordningar publiceras snarast på https://idrottonline.se/KKSalem-
Konstakning/egnatavlingar/salemtrofen2022 

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

9. LOGI OCH MÅLTIDER 

Officiell logi för åkare, tränare, lagledare och teknisk funktionärer: 

Om ni behöver boende rekommenderar vi något av följande hotell: 

 

https://idrottonline.se/KKSalem-Konstakning/egnatavlingar/salemtrofen2022
https://idrottonline.se/KKSalem-Konstakning/egnatavlingar/salemtrofen2022


   
 

 

Scandic Skogshöjd  

Täppgatan 15  
Södertälje 

https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/sodertalje/scandic-skogshojd  

10% rabatt på ´Flexpriset´ erhålls genom att uppge koden ’D359118460’ vid bokning. 

Från Arlanda flygplats: 
Arlanda Express eller Flygbussarna till Stockholms centralstation. Byt till pendeltåg till Södertälje 
Centrum. Scandic Skogshöjd ligger på ca 9 min gångavstånd från Södertälje pendeltågsstation. 

 

Quality Hotel™ Park Södertälje 

Saltsjötorget 
15171 Södertälje 

Bokning logi Quality Hotel Park Södertälje 

Dubbelrum:  820 kr/natt 
Enkelrum:  850 kr/natt 
Trebäddsrum  1050 kr/natt 
Fyrbäddstum    1240 kr/natt 

Deltagarna bokar rum genom att använda nedanstående länk och uppge koden ’Salemtrofén’ 
vid bokning. För att erhålla ovanstående pris bör rum bokas senast 12 september 2022. 

Bokning logi Quality Hotel Park Södertälje 

Från Arlanda flygplats: 
Arlanda Express eller Flygbussarna till Stockholms centralstation. Byt till pendeltåg till Södertälje 
Centrum. Quality Park är beläget intill pendeltågsstationen i Södertälje. 

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

Måltider: 

Lättare förtäring finns att köpa i vårt café. 

10. 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. 

Tävlingsresultaten för singel- och paråkning kommer att beräknas i enlighet med ISU Special 
Regulations & Technical Rules, Single & Pair Skating 2021 samt relevanta ändringar i ISU 
Communications. 

https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/sodertalje/scandic-skogshojd
mailto:q.park@choice.se?subject=Bokning%20inf%C3%B6r%20Salemtrof%C3%A9n%20+den%2024-25%20september
mailto:q.park@choice.se?subject=Bokning%20inf%C3%B6r%20Salemtrof%C3%A9n%20+den%2024-25%20september


   
 

11. PRIS OCH MINNESGÅVA 
De tre bäst placerade åkarna i respektive kategori erhåller pris vid prisutdelning. Tider meddelas 
efter anmälningstidens utgång. Samtliga deltagare erhåller en minnesplakett eller motsvarande. 

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

13. TRANSPORTER 
Enklast reser du med tåg till Stockholms centralstation alternativt Södertälje Syd eller med flyg 
till Stockholm (Arlanda eller Bromma).   

För lokala resor reser du enklast med pendeltåg från Stockholm city till Rönninge station 
(riktning Södertälje).  Från Södertälje tar man pendeltåget mot Stockholm för att komma till 
Rönninge Station. 

Kollektivtrafik: Pendeltåg till Rönninge, se www.sl.se. Från Rönninge centrum kan man ta buss 
(nr 725, 708) till Salems centrum. Läs om biljetter och resa på SL hemsida: https://sl.se 

Observera att biljett inte kan lösas vid föraren på bussen utan måste köpas i förväg. Biljetter kan 
köpas i appen och på hemsidan, samt på pressbyrån och i biljettautomater som finns vid 
pendeltågsstationerna. 

Vi ordnar transport från Rönninge Station till Salems ishall. Den transporten tar ca 7 min med bil 
från stationen. Ishallen ligger på ca 24 min gångavstånd från Rönninge Station, se nedan 

Rönninge station, 144 61 Rönninge till Salems Ishall – Google Maps 

Vid behov av transporter från Rönninge station kontakta Nina Corin (070 550 6106) 
kkis.tavling@gmail.com senast söndagen den 18 september 

Bilparkering finns vid Salems centrum där man kan stå 2 h gratis därefter avgift som betalas via 
parkeringsapp. Det går att köra bil upp till ishallen och lämna av åkare men vägen upp till 
ishallen är smal och det går inte att möta andra bilar. Var därför vaksam och vänta på mötande 
bil. 

Parkering i Salems centrum till ishall 

14. TRÄNING 
Ingen träning erbjuds 

 

 

 

https://sl.se/
https://www.google.com/maps/dir/R%C3%B6nninge+station,+144+61+R%C3%B6nninge/Salems+Ishall,+S%C3%A4byhallsv%C3%A4gen,+R%C3%B6nninge/@59.1988752,17.7503283,15z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x465f7288793c303b:0x1e3cd667bcf3fee2!2m2!1d17.749624!2d59.194248!1m5!1m1!1s0x465f725fde71c4cb:0xc10e09dd68af6021!2m2!1d17.7642165!2d59.2033816!3e2
mailto:kkis.tavling@gmail.com
https://www.google.se/maps/dir/Aimo+Park+%7C+S%C3%A4by+Torg,+Salem+Centrum,+S%C3%A4by+Torg+1%2031,+uteparkering,+144+30+R%C3%B6nninge/Salems+Ishall,+S%C3%A4byhallsv%C3%A4gen+20B,+144+30+R%C3%B6nninge/@59.2029267,17.7642506,17z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x465


   
 

15. INFORMATION 
För information hänvisas till: 

Tävlingsledning:  Nina Corin, 070 5506106  

Lina Jankler, 070 6859222  

E-post:  kkis.tavling@gmail.com. Under arbetstid (dagtid) ser vi helst att ni 
kontaktar oss via mail. 

Websida  https://idrottonline.se/KKSalem-Konstakning/ 

16. DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR) 
Arrangörföreningen Konståkningsklubben i Salem 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 Konståkningsklubben i Salem på kkis.styrelse@gmail.com 



   
 

PRELIMINÄRT TIDSSCHEMA 
 

Fredag 23 september 2022 

Fastställande av startordning kl. 17.00, Salems ishall  

Lördag 24 september 2022 

Kl. 08:15  Möte för panelerna 

Före lunch, tävling för ungdomar, juniorer 

Efter lunch, tävling för juniorer (forts), ungdomar och seniorer 

Söndag 25 september 2022 

Före lunch, tävling för juniorer 

Efter lunch, tävling för juniorer (forts), ungdomar, miniorer o seniorer 

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

 

Varmt välkomna till Salem! 
 

 


