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TÄVLINGSINBJUDAN 



                                                           

 
VALLENTUNA KONSTÅKNINGSKLUBB 

 
INBJUDER 

 
PÅ UPPDRAG AV STOCKHOLMS 

KONSTÅKNINGSFÖRBUND 
 

och i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet 
 

till 
 

SKF-TROFÉN 2022/2023 
 

En lagtävling mellan distrikten för ungdomar, juniorer och seniorer 
 
 

17 – 19 mars 2023 
 i Vallentuna 



1. ALLMÄNT 

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

Deltagande i SKF-trofén 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 åkarlicens 

2. TEKNISKA DATA 

Arrangör: Vallentuna Konståkningsklubb  

Plats: Vallentuna Ishall, A-hallen . Inomhus, uppvärmd, 30 x 60m 

Parkvägen 186 46, Vallentuna  

3. TÄVLINGSKLASSER 

 

Ungdom A 15 Flickor Kortprogram och Friåkning 

Juniorer A Damer Kortprogram och Friåkning 

Seniorer A Damer Kortprogram och Friåkning 

Ungdom A 15 Pojkar Kortprogram och Friåkning 

Juniorer A Herrar Kortprogram och Friåkning 

Seniorer A Herrar Kortprogram och Friåkning 

Ungdom Par Kortprogram och Friåkning 

Juniorer Par Kortprogram och Friåkning 

Seniorer Par Kortprogram och Friåkning 

 

4. LAGTÄVLING 

Varje SDF får anmäla ett (1) lag som består av minst tre (3) och högst sju (7) åkare/par. 

➢ För att kunna utnyttja maximalt antal deltagare (7) ska laget representeras av minst 
en/ett (1) åkare/par i minst fyra (4) olika klasser, varav minst (1) deltagare i herr- eller 
pojkklass eller minst ett (1) deltagande par 

➢ Laget måste vara representerat i minst två (2) klasser 

➢ Maximalt tre (3) åkare i ett lag kan delta i samma klasser 

Uppfylls inte kraven enligt ovan reduceras antal platser i respektive lag enligt följande exempel 

➢ Exempel 1: Har distriktet deltagare i endast tre (3) klasser, inkluderat en herr-, pojk- eller 
parklass förlorar laget en plats och är endast berättigat till sex (6) platser 



➢ Exempel 2: Har distriktet deltagare i endast dam- eller flickklasser förlorar laget en (1) 
plats och är endast berättigat till sex (6) platser, förutsatt att laget för övrigt har deltagare 
i fyra (4) klasser 

➢ Exempel 3: Har distriktet endast deltagare i två (2) olika klasser, exkluderat herr-, pojk- 
eller parklasser, förlorar laget en (1) plats för herr-, pojk-, eller pardeltagare och en (1) 
plats för den saknade fjärde platsen. Laget är endast berättigat till fem (5) platser. 

Inga individuella deltagare tillåts tävla utanför lagtävlingen. 

5. ANMÄLAN 

Anmälan skall göras av distriktet med åkare som kvalificerat sig till SKF-Trofén den 27 februari  
2023 genom IndTA. 

Anmälan ska innehålla: 
1. Anmälan av deltagande åkare i IndTA. Även reserver ska anmälas med tillvalet ”reserv”. 
2. Anmälan av deltagande tränare och lagledare i IndTA 
3. Planned Program Content ska uppdateras i IndTA senast sista anmälningsdag. 
4. Musikinformation och information om tränare/koreograf ska uppdateras i indTA senast 

sista anmälningsdag 
5. Betald anmälningsavgift 
6. MP3 fil med åkarens musik i IndTA2.0 
 
I samband med anmälan senast 27 februari ska lagets uppställning anmälas av distriktet på 
IndTA: 

▪ Laguppställningen ska endast bestå av ordinarie åkare för kontroll av korrekt laguppställning. 
Vid eventuellt reservintag ska distriktet omedelbart ombesörja att ny laguppställning skickas 
in. Se regler för reservintag ovan. 

 
Anmälan som inkommer senare än ovanstående datum eller inte är komplett enligt ovan 
betraktas som efteranmälan varvid dubbel anmälningsavgift ska betalas. 
Reserv för återbud får sättas in i valfri klass (så länge regelverket för lagsammansättning 
efterföljs) fram till och med 8:e mars. Därefter får reserv endast sättas in i samma klass som 
återbud sker från. Från och med lottningen 16 mars kan inga ytterligare reservintag göras.  

Senast den 27  februari ska även följande uppgifter vara tillhanda från förening/SDF (observera 
att följande måste skickas in separat och inte kan anmälas via IndTA):  

▪ Bokning av luncher och kamratsmåltid anmäls i IndTA. Bokning av måltider ska ske senast 27 
februari. 

6. ANMÄLNINGSAVGIFT 

Anmälningsavgiften är 1075 kr per deltagande åkare/par. Fakturering av anmälningsavgiften sker 
efter avslutad  tävling.   
 
Vid efteranmälan ska dubbel avgift betalas. Som efteranmälan räknas även anmälan som ej är 
komplett enligt ovan vid anmälningstidens utgång. 

Fullständiga regler gällande avgifter samt återbetalning finns i Svenska konståkningsförbundets 
tävlings- och uppvisningsregler, § 119. 



7. 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 (senast 6 mars). Om inte anses anmälan vara 
ofullständig och dubbel anmälningsavgift ska erläggas.  

Alla tävlande skall även ha med tävlingsmusik på (USB) 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). 

8. FASTSTÄLLANDE AV STARTORDNING  

Torsdagen den 12 mars 2023 kl. 17.00 i Vallentuna Ishall A. 

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

Startordningar publiceras snarast på: https://skate.webbplatsen.net/22-23/index.htm 

9. KOSTNADER 

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

10. LOGI 

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

TEN HOTEL 
17/3 - 19/3 
 
Bokningskod: KONSTAKNING 
Koden kommer gäller på både hotellets hemsida (https://ten-hotel.se/sv/) eller om ni önskar 
hjälp att boka via hotellet på mail booking@ten-hotel.com eller via telefon. 
 
750kr/natt enkelrum 
795/natt dubbelrum 
Priserna inkluderar frukost, entré till hotellets gym med bastu samt fri parkering. 
 
Adress: 
Johanneslundsvägen 11, 194 61 Upplands Väsby 
Webbplats: www.ten-hotel.com 
Telefon: +46(0)859844310 
 
Alternativ logi:  
 
SCANDIC INFRA CITY  
 17/3-19/3 

https://skate.webbplatsen.net/22-23/index.htm
https://ten-hotel.se/sv/
mailto:booking@ten-hotel.com
mailto:www.ten-hotel.com


Bokning av rum sker via Scandic hemsida www.scandichotels.se eller genom att ringa Scandic 
Centralbokning på 08 517 517 00, tonval 1 Uppge bokningskod: BVAL170323. Gäst ska uppge 
kreditkortsinformation vid bokningstillfället för garanti av sitt rum. Sista dag för bokning 17/02. 

950 kr/natt enkelrum 
1050 kr/natt dubbelrum. 
Priserna inkluderar frukost. 

Adress: 

Kanalvägen 10, 194 61 Upplands Väsby 
Webbplats: https://www.scandichotels.com/hotels/sweden/stockholm/scandic-infra-city 
Telefon: 8-517 344 00 
 
Deltagande föreningar/distrikt ansvarar själva för all bokning av logi för sina deltagare. 

11. MÅLTIDER 

Lunchen måste förbokas i IndTA senast 27 februari.  

Lunch beställning hämtas i ishallen och kan antingen förtäras eller tas med. 

Pris: 85 kr/måltid ink sallad och dryck 

Måltidsbiljetter kvitteras ut vid ackreditering av respektive organisation som beställt måltider 
(exempelvis lagledare). Arrangören plockar inte ut enstaka biljetter ur respektive kuvert för att 
dela ut till enskilda individer. I ishallen finns även Café-servering med god fika och enklare mat. 

12. KAMRATMÅLTID 

Lördag kväll kl 20:00 anordnas kamratmåltid för åkare och deras medföljande tränare, lagledare, 
domare och tekniska funktionärer. Kamratmåltiden kommer att hållas på TEN-Hotels. 

Pris 250 kr/person  

Kamratmåltid måste förbokas i IndTA (ange då även specialkost) senast 27 februari. 

13. 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 2022, reglerna 322, och 353 samt relevanta ändringar i ISU 
Communications. 

14. MEDALJCEREMONIER OCH VANDRINGSPRIS 

De lag som placerats 1–3 kallas till medaljceremoni efter tävlingarnas slut. Segrande lag får ta 
emot vandringspokal. Inga individuella placeringar uppmärksammas vid medaljceremonin. Alla 
deltagare erhåller individuell minnesplakett efter genomförd friåkning. 
 

http://www.scandichotels.se/
https://www.scandichotels.com/hotels/sweden/stockholm/scandic-infra-city


15. ANSVAR 

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

16. REGISTRERING / ACKREDITERING 

Ackreditering ges endast till deltagande åkare, max två (2) tränare per deltagande förening med 
5 deltagare eller färre, max tre (3) tränare per deltagande förening med fler än 5 deltagare, en 
(1) lagledare per distrikt. Ackrediteringen sker vid Vallentuna i ishall A och öppnar den 17 mars kl. 
14.00.  

För att erhålla ackreditering som tränare krävs att personen har ett uppdrag som tränare i 
föreningen. 

Lagledaren utses av distriktet och ska ta ansvar för alla distriktets deltagande föreningar. Om 
måltider beställts via distriktet (inte via förening) ansvarar lagledaren för att kvittera ut 
måltidsbiljetter från ackrediteringen och fördela dessa mellan de föreningar/personer som 
beställt måltid. Lagledaren måste vara extra observant på tidsändringar samt skyndsamt 
meddela laget. 

17. TRANSPORT 

Vallentuna KK arrangerar transport för åkare, tränare, domare och technical funktionel mellan 
Scandic Infra City, Ten Hotel och Vallentuna ishall.  
Transporten behövs förbokas direkt via email distrikt på tavling@vallentunakk.se, senast 10/3 
Var vänliga uppge: Antal personer, vilken klass och vilket hotell.  
Transport schema kommer att publiceras via hemsida. 
 

18. TRÄNING 

Ingen officiell träning kommer att erbjudas innan tävlingsstart 

För åkare med tävlingsfri dag kommer träning att erbjudas på lördag morgon, se schema. 

19. INFORMATION 

För information hänvisas till: 

All information anslås på hemsidan www.vallentunakk.se , vid frågor kontakta tävlingsgruppen 
på tavling@vallentunakk.se, tävlingsledare Helen Harvigsson, hharvigsson@gmail.com. 

 

Camilla Fredman: 08-6996430 
Svenska Konståkningsförbundet 
Camilla.fredman@skatesweden.se 
 

20. DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)  

Arrangörföreningen  Vallentuna Konståkningsklubbbehandlar personuppgifter inom ramen för 
sin tävlingsverksamhet samt för administrationen av registrering av åkare vid tävling. Vid 

mailto:tavling@vallentunakk.se
mailto:hharvigsson@gmail.com
mailto:Camilla.fredman@skatesweden.se


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 
avallmänt 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 Vallentuna Konståkningsklubb via tavling@vallentunakk.se 

 
 
 

 



PRELIMINÄRT TIDSSCHEMA  
 
Observera att alla tider är preliminära. Det kan bli stora omkastningar efter anmälningstidens utgång 
och klasser kan byta tävlingsdag. 
 

Torsdag 16 mars 
17:00 Fastställande av startordning Vallentuna ishall 

Fredag 17 mars 
14:00 Ackreditering öppnas Vallentuna ishall 

Fredag 17 mars 
      15:30 Invigning  

 16:00 Ungdom 15 Flickor Kortprogram 
  Juniorer Damer Kortprogram 

Lördag 18 mars 
07:00 Träning Ungdom 15 Flickor Friåkning 

 09.00 Ungdom Pojkar Kortprogram 
  Juniorer Herrar 

Seniorer Herrar 
Kortprogram 
Kortprogram 

  Seniorer Damer Kortprogram 
  

 
20:00 

Ungdom Pojkar 
Juniorer Damer 
Kamratmåltid 

Friåkning 
Friåkning 
Ten Hotel 

Söndag 19 mars 09:00 Ungdom 15 Flickor Friåkning 
  Juniorer Herrar Friåkning 
  

 
Seniorer Herrar 
Seniorer Damer 

Friåkning 
Friåkning 

 Ca 17:15 Medaljceremonier  

 
 

Viktiga tidsfrister  

27 februari Anmälan till tävlingen IndTA 

27 februari Laguppsätning IndTA 

27 februari Bokning av lunch IndTA 

27 februari Bokning av kamratsmåltid IndTA 

6 mars Musik och PPC  IndTA 

8 mars Ev. reservintag IndTA 

10 mars Transport bokning tavling@vallentunakk.se 

12 mars 17.00 Lottning av startordning Vallentuna Ishall 

17 mars 14.00 Akreditering öppnas Vallentuna Ishall 

 


