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              Stjärntävling 
 

 

  

  INBJUDAN 
 

Tävlingsplats Skyttishallen, Vallhallavägen, 891 37 Örnsköldsvik 

Uppvärmd ishall 30x60 m. Ishallen öppnar kl 07.30.  

 

Tävlingsdag Preliminära tider  

Torsdag 1/2     Fastställande av startordning sker kl. 21:00 i  

ishallen, därefter publiceras den på www.ovikskk.se  

Lördag 3/2      Bedömarmöte        kl. ca. 08.15 

Lördag 3/2      Tävling                  kl.      09.00-ca 21.00 

Söndag 4/2     Tävling                  kl.      09:00- 

 

Tiderna ovan är preliminära. Tidsschemat fastställs senast 10 

dagar innan tävling. 

Om antalet deltagare ryms på en tävlingsdag, så 

kommer tävlingen att genomföras på lördagen.   

  

Tävlingsklasser Minior Stjärnklass Flickor och Pojkar Friåkning 

Ungdom 13 Stjärnklass   Flickor och Pojkar Friåkning 

Ungdom 13 Stjärnklass G Flickor och Pojkar Friåkning 

Ungdom 15 Stjärnklass Flickor och Pojkar Friåkning 

Ungdom 15 Stjärnklass G Flickor och Pojkar Friåkning 

Juniorer Stjärnklass Damer och Herrar Friåkning 

Juniorer Stjärnklass G Damer och Herrar Friåkning 

Seniorer Stjärnklass Damer och Herrar Friåkning 

Seniorer Stjärnklass G Damer och Herrar Friåkning 

Minior B Flickor och Pojkar Friåkning 

Ungdom B13 Flickor och Pojkar Friåkning 

Ungdom B15:1 Flickor och Pojkar Friåkning 

Ungdom B15:2 Flickor och Pojkar Friåkning 

Junior B1 Damer och Herrar Friåkning 

Junior B2 Damer och Herrar Friåkning 

Senior B Damer och Herrar Friåkning 

Minior A Flickor och Pojkar Friåkning 

Ungdom A Flickor och Pojkar Friåkning 

Junior A Damer och Herrar Friåkning 

Senior A Damer och Herrar Friåkning 

 

 

 

 

 

http://www.ovikskk.se/
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Prioritering av 
tävlingsklasser 

Stjärntävlingsåkare kommer att prioriteras före A- och B- åkare 

vid för många deltagare, samt att distriktets åkare har förtur. 

 

Tävlingsregler Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsongen 

2017/2018 för Stjärntävling. 

Resultat Sluten bedömning. 

Ingen rangordning för Miniorer, Ungdom 13 Stjärnklass G, 

Ungdom 15 Stjärnklass G, Juniorer Stjärnklass G, Seniorer 

Stjärnklass G. I övriga klasser får halva startfältet i en klass 

individuella placeringar, andra halvan delar placering.  

 

Testkrav  
 

Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong 

2017/2018. 

 

Licenskrav 
Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för  

säsong 2017/2018. 

 
 

Musik Alla tävlande skall ha med tävlingsmusik på CD i två(2) exemplar. 

Ett(1) exemplar lämnas in till arrangören och ett (1) exemplar har 

åkaren med sig ut till isen. Observera att musiken inte får vara 

uppdelad på flera spår. Alla skivor måste vara tydligt märkta med 

tävlingsklass, program åkarens namn och förening samt den 

exakta speltiden(inte åktiden).  

Musiken skall lämnas in till arrangören vid ankomst till ishallen. 

Priser De tre bäst placerade åkarna i respektive kategori med 

rangordning, erhåller pris vid prisutdelning, övriga åkare erhåller 

minnesplakett. Samtliga åkare utan rangordning erhåller 

minnesplakett efter avslutad åkning i Kiss & Cry. 

 

PUL Tävlingsdeltagare och funktionärer som anmäler sig till tävlingen 

samtycker till att deras personuppgifter registreras i 

tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören in ramen för 

sin verksamhet, oavsett media form offentliggör uppgifterna och 

kan publicera bilder från tävlingen. 

 

Anmälningsavgift 325 kr för åkare med 1 program. Avgiften skall inbetalas på 

postgiro 68 69 16-8. Vid efteranmälan skall dubbel avgift 

erläggas. Anmälningsavgifter betalas in efter att bekräftelse 

på deltagande erhållits, senast 5 dagar efter 

anmälningstidens utgång. 
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Anmälan Anmälan till tävlingen görs via IndTA systemet senast Måndagen 

den 15 januari 2018. 

 

 

Anmälan ska innehålla personuppgifter, förening, tävlingsklass, 

testnivå samt bevis på inbetald åkarlicens (alla uppgifter följer 

med åkaren från IdrottOnline till IndTA om dessa är korrekt 

registrerade). 

 

Anmälan som inte är komplett enligt ovan betraktas som 

efteranmälan och dubbel anmälningsavgift ska betalas. 

 

Vid för stort deltagarantal begränsas antalet deltagare enligt 

prioriteringarna som angetts under Tävlingsklasser. 

Hela avgiften återbetalas till anmäld åkare som inte får plats på 

tävlingen. 

 

Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång gäller delvis 

återbetalning av anmälningsavgift enligt § 119 i Generella regler 

 

 

Avanmälan 
Avanmälan efter anmälningstidens utgång, ska ske via 

mejl till ovikscupen@gmail.com  

 

Logi Officiellt hotell för åkare, tränare, tekniska funktionärer: 

 

Scandic Hotel Örnsköldsvik  

 

Priser inkl frukost: 

Enkelrum: 760 kr/natt 

Dubbelrum: 860 kr/natt 

Trebäddsrum: 1260 kr/natt 

Fyrbäddsrum: 1460 kr/natt 

Logi bokas senast lördag den 27 januari. 

 

Därefter gäller logi till dessa priser i mån av plats. 

 

För att boka, ring 0660-27 22 14 eller mejla till 

meeting.ornskoldsvik@scandichotels.com  

 

Ange bokningskod OEKK. 

 

Adress: Scandic Hotel, Hästmarksvägen 4, 89138 Örnsköldsvik 

www.scandichotels.se/ornskoldsvik  

mailto:ovikscupen@gmail.com
mailto:meeting.ornskoldsvik@scandichotels.com
http://www.scandichotels.se/ornskoldsvik
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Hotellet ligger på 10 min gångavstånd från ishallen, ca 25 min 

gångavstånd till centrum 

 

 

Övriga boenden 

 

Öviks Vandrarhem, centralt beläget, tel 0660-29 61 11 

http://www.oviksvandrarhem.com  

 

Vindarnas Hus, vandrarhem, tel 070-227 76 33 .  

Ca 3km till ishallen, tar ca 30 min att gå. www.vindarnashus.se  

 

Park Hotell, Centralt mindre hotell, tel 0660-103 60  
  

  

Transporter Mot en symbolisk kostnad på 60 kronor/st hjälper vi Er 

åkare/ledare att utnyttja de transporter vi erbjuder. 

Det innefattar hämtning/lämning vid buss/flygbuss, skjuts till och 

från ishallen två dagar enligt senare överenskommelse.  

 

Anmälan för detta görs i samband med anmälan. Ska betalas 

tillsammans med anmälningsavgiften. Ändringar mottas endast 

fram t.o.m. måndagen 15 januari. Ingen efteranmälan möjlig. 

 

Transportansvarig: Jenni Sternad 070-5848333 

  

Måltider I ishallen finns försäljning av toast, varmkorv mm. 

 

  

Upplysningar ovikscupen@gmail.com 

www.ovikskk.se  

 

Tävlingsledare 

Agnetha Näslund, tfn 070-679 33 51 

  

Välkomna till Örnsköldsvik! 
/ÖKK på uppdrag av Mellersta Norrlands distrikt 
 
 
Internet  

Örnsköldsviks Konståkningsklubb  http://www.ovikskk.se 

Örnsköldsviks kommun  http://www.ornskoldsvik.se/ 

Lokala kommunikationer  http://www.dintur.se 

Örntaxi, 0660-10 000 http://www.orntaxi.se/ 

http://www.oviksvandrarhem.com/
http://www.vindarnashus.se/
mailto:ovikscupen@gmail.com
http://www.ovikskk.se/
http://www.ovikskk.se/
http://www.ornskoldsvik.se/
http://www.dintur.se/
http://www.orntaxi.se/

