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Indbydelse til HSK CUP 2012 
Hvidovre Skøjteklub har igen fornøjelsen, at indbyde til HSK Cup 2012.  

Konkurrencen er en klubkonkurrence, såvel som en individuel konkurrence, og har til formål 
at tilbyde både elite- og breddeløbere en konkurrence, hvor de kan konkurrere mod 
jævnaldrende løbere eller løbere på samme niveau. 

Konkurrencen er åben for alle Mesterskabs– og Konkurrenceløbere. 

For Mesterskabsløbere gælder at Debs, Novice, Junior og Senior løber både kort program 
og friløbsprogram. 

HSK Cup 2012 afholdes og bedømmes i henhold til reglerne under Dansk Skøjte Union. 

 

Konkurrencen finder sted i dagene fra fredag den 5. oktober til søndag den 7. oktober 2012, i 
Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre. 

Tilmeldingsfrist er fredag den 3. september 2012 kl. 15.00 hvor elementskemaet også skal 
være tilsendt (Dog skal der tages forbehold for overbookning!). 

 

Ved tilmelding gælder: 

De første 100 tilmeldte løbere er sikret plads i konkurrencen. (Vi påregner et 
deltagermax. på 130 – 145 løbere afhængig af fordeling.) Modtager klubben en bekræftelsen 
på deltagelse, bedes deltagergebyr indbetalt inden 3 uger herfra, dog ikke senere end sidste 
betalingsdato. 

Der kan deltage 2 løbere fra hver klub i hver række. Liste med reserver kan tilsendes, i så 
fald der bliver mulighed for flere pladser. HUSK, venligst priotetsrækkefølge. 

 

Tilmeldingen og elementskema sendes til: Hvidovre Skøjte Klub (HSK)  skating@sport.dk. 
Endelig startliste vil blive offentliggjort senest tirsdag den 20. september 2012 på Hvidovre 
Skøjteklubs hjemmeside. 

 

Hvidovre Skøjte Klub glæder sig til at se jer i Frihedens Idrætscenter og håber på stor 
interesse for holdkonkurrence ideen. 

 

 

På vegne af Hvidovre Skøjteklub  

 

Hvis du/I har spørgsmål til HSK Cup 2012 så kontakt venligst Hvidovre Skøjteklub. 
skating@sport.dk  

 

Aflysning: Skulle der mod forventning ikke være nok løbere tilmeldt, mangel på officials osv., 
forbeholder HSK sig retten til at aflyse stævnet. Indbetalte deltagergebyrer vil i så fald blive 
refunderet. 
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Praktiske informationer 
 

. 

 

Web-site og kontakt: 
Invitation og andet materiale vedrørende HSK Cup 2012 forefindes på Hvidovre 
Skøjteklubs hjemmeside www.hvidovre-skojteklub.dk. 

Al kommunikation mellem deltagende klubber/deres løbere og Hvidovre Skøjteklub skal 
adresseres til skating@sport.dk. 

 
Pris 

Klubgebyr 
Det koster 550 danske kr. pr. deltagende klub. 

Bemærk: Klubgebyret skal indbetales samtidig med deltagergebyrerne. 

Deltagergebyr 
Deltagergebyret er for ALLE konkurrenceløbere, samt Chicks M, Cubs M og Springs M 
på; 
570,- danske dkr. pr. deltager. 

Deltagergebyret er for mesterskabsløbere; Debs M, Novice M, Junior M og Senior M, på: 
750,- danske dkr. pr. deltager. 

Nr.1, 2 og 3 i hver række vil modtage præmier og blomster. ALLE deltagere vil modtage 
erindringsgaver 

I holdkonkurrencen vil nr. 1, 2 og 3 klub modtage en pokal./Præmie. 

Klub– og Deltagergebyrer 
Det fulde beløb for klubbens antal tilmeldte løbere, samt klubgebyret, bedes indbetalt 
samlet senest fredag den 3. september 2012, på nedenstående konto: 

BANK: Arbejdernes Landsbank 

Reg. Nr. 5342 , Konto nr. 0242470 

Iban nr. DK065342 0000242470  

Swift code: ALBADKKK 

Bemærk: 
Tilmeldinger er bindende. 

Ved for sen indbetaling overgår deltagerretten til løbere, der står på venteliste. 
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Rejse– og opholdsudgifter 
Rejse- og opholdsudgifter er for deltagernes og deres klubbers egen regning. 

Overnatninger på Hotel Scandic, Hvidovre arrangeres til fordelagtige priser igennem 
Hvidovre Skøjte Klub. Kontakt Hvidovre Skøjteklub for priser på skating@sport.dk 

 

Musik 
Der kan kun benyttes CD. Al musik skal starte ved CD'ens start og der må ikke være 
anden musik på CD’en. 

Musik CD’en skal være tydeligt mærket med løberens navn, klub samt deltagerrække. 
Aflevering af CD’er skal ske ved registreringen, i sekretariatet. 

Tilbagelevering af CD’er sker til klublederen eller træneren efter konkurrencen, i 
sekretariatet. 

 
Lodtrækning 

Lodtrækningen vil foregå senest torsdag den 4. oktober (elektronisk) og publiseret på  
www.hvidovre-skojteklub.dk  

Startrækkefølge til langt program, er omvendt af resultatet af det korte program. 

 

Stævneprogram: 
Endeligt stævneprogram kan købes for 25 kr fra fredag den 5. oktober 2012, og i kiosken 
fra konkurrencens start. Dog vil klubbens træner få tildelt 1 stk.. 
Yderligere information kan indhentes på www.hvidovre-skojteklub.dk eller ved at skrive til 
skating@sport.dk  

 

Forbehold og ansvar 
Hvidovre Skøjte Klub fralægger sig ethvert ansvar for skader, uheld og tyveri, der måtte 
overgå deltagerne, officials eller andre i forbindelse med arrangementet. Der forventes, i 
henhold til ISU regel 119, at medlemmer har tegnet egne forsikringer. 

 

Programændringer: Hvidovre Skøjte Klub forbeholder sig ret til at ændre i programmet  
(i forbindelse med ændringer og eventuelle fejl). 


