HSF-SNEFNUG
Indbydelse til
Konkurrence i Kunstskøjteløb
16. Marts 2019

1. Arrangør

Herning Skøjteløber Forening

2. Sted og tid

Konkurrencen afvikles lørdag den 16. Marts 2019 på Kvik Hockey Arena,
Holingknuden 1, 7400 Herning

3. Deltagere

Alle løbere med min. klubmærke 2, ½ basic 1. mærke, eller et ikke aktiveret basic 1.
mærke.

4. Tilmelding og tilmeldingsgebyr

Tilmelding skal ske samlet pr. klub til bettina_johansen@icloud.com med angivelse af
løbernavn, klub, fødselsdato, række og sidst bestået klubmærke, samt programlængde.
Tilmeldingsgebyrer:
Kr. 250,- pr. deltager
Tilmeldingsgebyret bedes indbetalt samlet pr. klub til Arbejdernes Landsbank,
Reg. nr. 5383 Kontonr. 0321563. Husk at angive klub og antal deltagere
Sidste rettidige tilmelding og indbetaling er torsdag d. 28. Februar 2019
Men gerne før. Tilmeldingen foregår efter først til mølle princippet.
Endelig tidsplan vil blive fremsendt til klubberne hurtigst muligt efter tilmeldingsfristen.

5. Konkurrenceart

Der konkurreres i følgende grupper:
Chicks mini:
løbere som ikke er fyldt 6 år pr. 01.07.18
Chicks:
løbere som ikke er fyldt 8 år pr. 01.07.18
Cubs:
løbere som ikke er fyldt 10 år pr. 01.07.18
Springs:
løbere som ikke er fyldt 13 år pr. 01.07.18
Debs:
løbere som ikke er fyldt 14 år pr. 01.07.18
Novice:
løbere som ikke er fyldt 15 år pr. 01.07.18
Junior/senior: løbere som er over 15 år pr. 01.07.18
Basic:
½ basic 1 mærke og eller 1 ikke aktiveret basic 1, alle aldre
Hvis der er tilmeldes mere end 16 løbere i én gruppe, deles rækken i 2 efter
programlængde/klubmærke.
Der vil være lukket bedømmelse og de 3 bedste fra hver gruppe bliver placeret,
Øvrige deltagere bliver placeret som nr. 4. Alle deltagere får medalje og erindringsgave.

6. Opvarmning: tid, grupper og programlængde

Opvarmningstid: 5 min.
Opvarmningsgrupper: max 8 løbere i hver opvarmningsgruppe
Programlængde: ingen min. – men max. 2 min. (Basic dog max. 3 min.)

7. Lodtrækning

Lodtrækning vil blive fortaget mandag d.11. Marts, og vil fremgå af det endelige program.
Dette offentliggøres senest torsdag d.14. Marts på www.hsf-herning.dk

8. Musik

Der skal benyttes CD. Al musik SKAL starte ved mediets begyndelse og der må ikke være
anden musik på mediet. Musikmediet og cover SKAL være tydeligt mærket med løbers
navn, klub samt deltagerrække. Der skal være én CD pr. løber, selv om flere løbere har
samme musik. Det er vigtigt at I oplyser løbernes program længde, af hensyn til tidsplanen.

Tilmeldingsblanket
Til
HSF-SNEFNUG
16. Marts 2019
Klubbens navn: ___________________________________
Følgende løber ønsker at deltage: Klubben er selv ansvarlig for at angive de rigtige
oplysninger og grupper, som løberne skal deltage i.
Navn:

Fødselsdato:
(Dato/måned/år)

Række som
løberen skal
deltage i.

Sidst bestået
klubmærke

Længde på
løberens musik
(Skal påføres)

Dato:____________________________

Underskrift:___________________________

Tilmelding sendes til: bettina_johansen@icloud.com
Sidste tilmeldings- og betalingsfrist er torsdag d.28. Februar 2019
Mange hilsner og på gensyn på Kvik Hockey Arena
Herning Skøjteløber Forening

