
                                      
Indbydelse til HKFs begynderkonkurrence 

 
ISKRYSTAL I 

 
 

Lørdag den 27. november 2021 i Hørsholm Skøjtehal 
 
 

 
 
 
 
 
 



Arrangør  
Hørsholm Kunstskøjteløber Forening  
 
 
Sted og tid  
Konkurrencen afvikles lørdag den 27. november 2021 i Hørsholm Skøjtehal, Stadion Allé 11, 2960 
Rungsted Kyst  
 
 
Hvem kan deltage: 
 
Iskrystal er en begynderkonkurrence for skøjteløbere med individuelt program til musik. 
 
 
 
Sådan melder du dig til 
 
Tilmelding foregår på HSK’s hjemmeside under Events 
 
Tilmeldingsgebyr: Kr. 200,- pr. deltager  
 
 
Tilmeldingsfrist er Søndag den 31. Oktober 2021  
 
 
HUSK at melde Jer til i tide da eftertilmelding ikke længere er muligt.  
 
 
Endelig tidsplan vil blive fremsendt til klubberne efter tilmeldingsfristen (forventes 23. november).  
 
 

https://hvidovre-skojteklub.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=1212


Konkurrenceart  
 
Der konkurreres i følgende rækker:  

▪ Mini Chicks 5: løbere som ikke er fyldt 5 år pr. 01.07.21  
▪ mini Chicks 6: løbere som ikke er fyldt 6 år pr. 01.07.21  
▪ mini Chicks 7: løbere som ikke er fyldt 7 år pr. 01.07.21  
▪ Chicks: løbere som ikke er fyldt 8 år pr. 01.07.21  
▪ Cubs 9: løbere som ikke er fyldt 9 år pr. 01.07.21  
▪ Cubs 10: løbere som ikke er fyldt 10 år pr. 01.07.21  
▪ Springs 11: løbere som ikke er fyldt 11 år pr. 01.07.21  
▪ Springs 12: løbere som ikke er fyldt 12 år pr. 01.07.21  
▪ Springs 13: løbere som ikke er fyldt 13 år pr. 01.07.21  
▪ Debs: løbere som ikke er fyldt 14 år pr. 01.07.21  
▪ Novice: løbere som ikke er fyldt 15 år pr. 01.07.21  
▪ Junior: løbere som ikke er fyldt 16 år pr. 01.07.21  

 
Adult  
Age Class 0: 16 - 27 år  
Age Class I: 28 - 37 år  
Age Class II: 38 - 47 år  
Age Class III: 48 - 57 år  
Age Class IV: fra 58 år  
 
Basic: ½ basic 1 mærke (må gerne være aktiveret), uanset alder  
Masters Free: Basic 1 mærke (må ikke være aktiveret), uanset alder  
 
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.  
 



Programkrav  
 
Mini Chicks, Chicks, Cubs, Springs & Basic  
Friløb: Piger og drenge max. 2 minutter 40 sekunder  
Max 4 springelementer  
Max 2 springkombinationer eller springserier.  
Max 2 forskellige pirouetter  
Der kræves mindst 2 rotationer for at en position kan godkendes.  
Max 1 trinserie  
Min. 2/3 af banen.  
 
Debs, Novice, Junior & Adult  
Friløb: Piger og drenge max. 3 minutter 10 sekunder  
Max 4 springelementer  
Max 2 springkombinationer eller springserier.  
Max 2 forskellige pirouetter  
Der kræves mindst 2 rotationer for at en position kan godkendes.  
Max 1 trinserie  
Min. 2/3 af banen.  
 
Lodtrækning  
Lodtrækning fortages af HKF og vil blive offentliggjort senest et par dage før konkurrencen på 
www.hkfskate.dk 
 
 
 
Har du spørgsmål  
 
Hvis der er noget, du gerne vil vide i forbindelse med stævnet, er du velkommen til at  
henvende dig til Funskate-ansvarlig Karina Kildevang på  
kildevang.hsk@gmail.com 


