Inbjudan till

Pre Event

den 19/11-2011

o

log

ETT TEAMÅKNINGSARRANGEMANG
Plats

Landvetter Ishall, Landvetter.
Uppvärmd ishall 30x60 m.

Tävlingsdagar

Lördag den 19 November 2011
Preliminära tider
Registrering: Landvetter ishall sekretariat från 09:00
Lördag
Domarmöte kl. 09:30
Lördag
Tävling
kl. 10:00 – 18:00
Information om tider skickas ut till deltagande lagen efter
anmälningstidens utgång.

Klasser

Seniorer
Juniorer
Ungdom
Masters
Mixad
Nybörjare

Upplägg

Varje lag erhåller tid att åka sina program för för en panel
bestående av två TS, en Ass TS och 2 domare. Efter att alla
lag har genomört sina åk ger panelen sin feedback till lagets
tränare efter fastställt schema.

Deltagarkrav

För att vara aktuell för internationellt deltagande kräver

Kortprogram (enl. ISU)+ friåkning
Kortprogram (enl. ISU) + friåkning
Friåkning (enligt SKF)
Friåkning (enligt SKF)
Friåkning (enligt SKF)
Friåkning (enligt SKF)

Elitkommittén Team och Isdans att lagen deltar i Pre Event
med tävlingsprogrammen

Musik

Musikåtergivning på CD. Lagen skall lämnas två original CD,
varav en vid registreringen.

Anmälningsavgift

2500 kr för team med 2 program, 2000 kr för team med 1
program. Avgiften skall inbetalas samtidigt med anmälan på
bankgiro 5117-5610. Vid efteranmälan skall dubbel avgift
erläggas.

Test och licens

Bevis på löst tävlingslicens bifogas anmälan.

Planned Program
Content

Blanketten med Planned Program Content ska fyllas i enligt
anvisningar samt bifogas anmälan.

Anmälan

Skriftlig anmälan enligt nedan och betalning av startavgift
ska göras senast
Måndagen den 31 oktober 2011 kl. 20.00
Anmälan ska göras på bifogad anmälningsblankett och skall
innehålla lagets namn, tävlingsklass och tillhörande förening,
samt ev beskrivning av musik och tema (som används för
presentation av laget).
Anmälan ska dessutom innehålla:
•

•

Bevis på löst tävlingslicens
Ifylld blankett Planned Program Content

Anmälan som inte är komplett enligt ovan betraktas som
efteranmälan och dubbel startavgift ska betalas.
Vi tar gärna emot lagfoto med namn.
Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång gäller
begränsad återbetalning enligt tävlingsbestämmelserna.

Anmälan skickas till

Landvetter Konståkningsklubb
Box 53, 438 22 Landvetter
tavling@landvetterkk.com

Träning

Förutom uppvärmningsvarv, som vid tävling, innan åket
erbjuds ingen träning på is vid eventet.

Logi

Finns det behov av logi kan vi rekommendera Partille
vandrarhem och Wendelsbergs folkhögskola som båda ligger
på 10 min bilavstånd från ishallen. Inga förbokningar är
gjorda.

Mat

Ishallens cafeteria kommer förutom kaffe och fika att
servera enklare mat och smörgås. Finns önskemål om lunch
till teamet kan det ordnas på lokal restaurang. Vv meddela
oss vid anmälan så kan det ombesörjas till
självkostnadspris.

Publik

Pre Event är öppet för publik

Upplysningar

Christian Blom
Christian43543@gmail.com
Mob. 0709-577766
Mikael Bjurmalm
Mikael.bjurmalm@sandstrom.se
Mob 0706-9511

