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Indbydelse til HSK CUP 2015 

 
Hvidovre Skøjte Klub har hermed fornøjelsen, at indbyde til HSK Cup 2015. 
 
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 Mesterskabsløbere, og Konkurrenceløbere. 
 
For Mesterskabsløbere gælder at Debs, Novice, Junior og Senior løber både kort program og 
friløbsprogram. 
 
HSK Cup 2015 afholdes og bedømmes i henhold til reglerne under Dansk Skøjte Union 
www.danskate.dk 
 
Konkurrencen finder sted i dagene fra fredag den 18. september til søndag den 20. september 2015, 
i Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre. 
 
Tilmeldingsfrist er mandag den 17. august 2015 kl. 15.00 hvor elementskemaet også skal 
være tilsendt (Dog skal der tages forbehold for overbooking!). 
 
Ved tilmelding gælder: 
 
De første 100 tilmeldte K/M-løbere er sikret plads i konkurrencen. (Vi påregner et 
deltager max. på 130 – 145 k/m-løbere afhængig af fordeling.)  
 
Modtager klubben en bekræftelse på deltagelse, bedes deltagergebyr indbetalt inden 2 uger 
herfra, dog ikke senere end sidste betalingsdato. 
 
Der kan deltage 2 løbere fra hver klub i hver række, dog kan flere løbere påskrives tilmeldingen, i 
tilfælde, der bliver mulighed for flere pladser. HUSK prioritetsrækkefølge. 
 
Tilmeldingen og elementskema sendes til: Hvidovre Skøjte Klub dennis.hskcup@gmail.com 
 
Endelig startliste vil blive offentliggjort senest tirsdag den 4. september 2015 på Hvidovre 
Skøjte Klubs hjemmeside www.hvidovre-skojteklub.dk 
 
Hvis du/I har spørgsmål til HSK Cup 2015 så kontakt venligst Hvidovre Skøjte Klub. 
dennis.hskcup@gmail.com 
 
Aflysning: Skulle der mod forventning ikke være nok løbere tilmeldt, mangel på officials osv., 
forbeholder Hvidovre Skøjte Klub sig retten til at aflyse stævnet, eller dele af stævnet.  
Indbetalte deltagergebyrer vil i så fald blive refunderet. 
 

 

http://danskate.dk/Konkurrenceregler%20og%20maerkeproevekrav/Kunstskoejteloeb/B%20Konkurrenceregler.html
mailto:dennis.hskcup@gmail.com
http://hvidovre-skojteklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=167
mailto:dennis.hskcup@gmail.com
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Praktiske informationer 

 

 

 

Web-site og kontakt: 

Invitation og andet materiale vedrørende HSK Cup 2015 findes på Hvidovre 
Skøjte Klubs hjemmeside www.hvidovre-skojteklub.dk. 
Al kommunikation mellem deltagende klubber/deres løbere og Hvidovre Skøjte Klub skal 
Adresseres til dennis.hskcup@gmail.com 
 
 

 
 

 

Pris 

Deltagergebyr 
Klubgebyr:    485,- DKK pr. klub. 
Konkurrenceløbere:   570,- DKK pr. deltager. 
Chicks M, Cubs M og Springs M:   570,- DKK pr. deltager. 
Debs M, Novice M, Junior M og Senior M:  750,- DKK pr. deltager. 
Is-pas for træning:   100,- DKK pr. deltager. 
 
 
Det fulde beløb for klubbens antal tilmeldte løbere bedes indbetalt 
samlet senest mandag den 17. august 2015, på nedenstående konto: 
 
BANK: Arbejdernes Landsbank 

Reg. Nr. 5342 , Konto nr. 0242470 
Iban nr. DK065342 0000242470 
Swift code: ALBADKKK 
 
Bemærk: 
Tilmelding er bindende. 
Ved for sen indbetaling overgår deltagerretten til løbere, der står på venteliste. 

 
 

 

Rejse– og opholdsudgifter 

Rejse- og opholdsudgifter er for deltagernes og deres klubbers egen regning. 

 

 

 

 

 

 

http://hvidovre-skojteklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=167
mailto:dennis.hskcup@gmail.com
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Musik 

Al musik skal uploades på forhånd, dog senest d. 11. september 2015 
Hvidovre skøjte Klub fremsender via e-mail et unikt link (google-drev) til brug for musik upload. 
Al musik skal uploades i mp3-format og navngives tydeligt med navn, klub, række, og program. 
F.eks. Jesica_Jensen_HSK_debs_fs.mp3 

 

 

Lodtrækning 

Lodtrækningen vil foregå elektronisk med isu-calc senest torsdag den 17. september kl. 20:00 og 
offentliggøres på Hvidovre Skøjte Klubs hjemmeside www.hvidovre-skojteklub.dk 
Startrækkefølge til langt program, er omvendt af resultatet af det korte program. 
 
 
 

Præmieoverrækkelse 

Alle præmieoverrækkelser foregår på is i ishal 1, der vil bliver overrakt præmier hver dag. 
Nr.1, 2 og 3 i hver række vil modtage præmie og blomster. Alle deltagere modtager erindringsgave. 
Nr. 1, 2, og 3 i klubkonkurrencen modtager pokal. 
Nr. 1 i klubkonkurrencen modtager ligeledes en vandrepokal. 

 

 

 

Stævneprogram 

Endeligt stævneprogram kan købes for 30 kr. i kiosken. Deltagende klubbers træner(e) vil få tildelt 1 
stk. uden beregning. 

 

 

 

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. Det forventes, i 
henhold til ISU regel 119, at deltagere har tegnet egne forsikringer. 
 
Programændringer: Hvidovre Skøjte Klub forbeholder sig ret til at ændre i programmet. 
 
Force Majeure: Hvidovre Skøjte Klub kan ikke gøres erstatningspligtig i tilfælde af force majeure.  
 

 

Mulighed for køb af trænings pas                                                                    

Der er mulighed for at købe trænings pas til den tilstødende ishal 2. Prisen er 100,- DKK pr. 45 min. 

pr. løber. Der kan være op til 10 løbere på isen ad gangen. Køb af is-pas se mere på Hvidovre 

Skøjteklubs hjemmeside www.hvidovre-skojteklub.dk i september. 

http://hvidovre-skojteklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=167
http://hvidovre-skojteklub.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=167

