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Lerums Konståkningsklubb 
 

Inbjuder 
 

i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet 
 

till 
 

Elitseriefinalen 2019-2020 
 

Seniorer och Juniorer 
Herrar och Damer 

Ungdom Pojkar och Flickor 
 
 

3-5 april 2020 
 

Vättlehallen, Lerum 



1. ALLMÄNT 
 
Tävlingarna kommer att genomföras i enlighet med Svenska Konståkningsförbundets Tävlings och 
Uppvisningsregler, Tekniska regler för säsongen 2019/2020, ISU Regulations 2018 samt aktuella ISU 
Communications. 
 
Deltagande i elitserietävling är öppet för åkare som: 
 

- är medlem i förening som är ansluten till Svenska Konståkningsförbundet och har fullgjort 
sina skyldigheter enligt stadgarna. 

- uppfyller kraven för amatörstatus enligt ISU Rule 102 samt Svenska Konståkningsförbundets 
Tävlings- och Uppvisningsregler § 104 

- uppfyller åldersgränserna enligt § 114 
- innehar tävlingslicens 
- är antagen till elitserien för aktuell säsong eller har tilldelats utmanarplats på den aktuella 

tävlingen 
 
 
 

2. TEKNISKA DATA 
 
Arrangör: Lerums Konståkningslubb i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet 
 
Plats: Vättlehallen, Gråbovägen 19, Stenkullen. Uppvärmd ishall med isytan 60 m x 30 m. 
 
  



Singelåkning Senior Damer och Herrar  

KORTPROGRAM 

Föreskrivna element: 

DAMER 

 

a) Dubbel eller trippel Axel 

b) Trippelhopp 

c) Hoppkombination bestående av ett dubbel- och ett trippelhopp eller två trippelhopp 

d) Hopp-piruett – valfri (8 varv) 

e) Himmels- eller sidledspiruett eller sitt- eller liggpiruett utan fotbyte (8 varv) 

Positionen ska vara annorlunda än landningspositionen i d) 

f) Piruettkombination med endast ett byte av fot (6 varv/fot) 

g) Stegsekvens med fullt utnyttjande av isbanan  
 

HERRAR a) Dubbel eller trippel Axel 

b) Trippel- eller kvadrupelhopp 

c) Hoppkombination bestående av ett dubbel- och ett trippelhopp, två trippelhopp eller 
ett kvadrupel- och ett dubbel- eller trippelhopp 

d) Hopp-piruett – valfri (8 varv) 

e) Ligg- eller sittpiruett med endast ett fotbyte (6 varv/fot). Positionen ska vara 
annorlunda än landningspositionen i d) 

f) Piruettkombination med endast ett byte av fot (6 varv/fot) 

g) Stegsekvens med fullt utnyttjande av isbanan  

Programlängd:  Max 2 minuter och 40 sekunder (+/- 10 sekunder) 
 
 
FRIÅKNING 

Tekniskt innehåll: 

DAMER OCH 
HERRAR 

▪ Max sju (7) hoppelement varav max tre (3) hoppkombinationer eller −sekvenser. 
Axel ska ingå. 

▪ Max tre (3) piruetter varav en piruettkombination (10 varv), en hoppiruett eller en 
piruett med hoppingång (6 varv) och en piruett med endast en position (6 varv) 

▪ Max en (1) stegsekvens 

▪ Max en (1) koreografisk sekvens 

Programlängd:  4 minuter (+/-10 sekunder) 
 
 
TESTKRAV 

Basictest:   Lägst 4 
Fritest:   Lägst 4 

 
  



Singelåkning Junior Damer och Herrar  

KORTPROGRAM 

Föreskrivna element: 

DAMER 

 

a) Dubbel Axel 

b) Dubbel eller trippel Ögel 

c) Hoppkombination bestående av två dubbelhopp, ett dubbel- och ett trippelhopp eller 
två trippelhopp 

d) Hopp-i-sittpiruett – valfri (8 varv) 

e) Himmels- eller sidledspiruett eller liggpiruett utan fotbyte (8 varv) 

f) Piruettkombination med endast ett byte av fot (6 varv/fot) 

g) Stegsekvens med fullt utnyttjande av isbanan  
 

HERRAR 

 

 

a) Dubbel eller trippel Axel 

b) Dubbel eller trippel Ögel 

c) Hoppkombination bestående av ett dubbel- och ett trippelhopp eller två trippelhopp 

d) Hopp-i-sittpiruett – valfri (8 varv) 

e) Liggpiruett med endast ett fotbyte (6 varv/fot) 

f) Piruettkombination med endast ett byte av fot (6 varv/fot) 

g) Stegsekvens med fullt utnyttjande av isbanan  

Programlängd:  Max 2 minuter och 40 sekunder (+/- 10 sekunder) 
 
 
FRIÅKNING 

Tekniskt innehåll: 

DAMER OCH 
HERRAR 

▪ Max sju (7) hoppelement varav max tre (3) hoppkombinationer eller −sekvenser. 
Axel ska ingå. 

▪ Max tre (3) piruetter varav en piruettkombination (10 varv), en hoppiruett eller en 
piruett med hoppingång (6 varv) och en piruett med endast en position (6 varv) 

▪ Max en (1) stegsekvens 

Programlängd:  3 minuter och 30 sekunder (+/- 10 sekunder) 
 
 
TESTKRAV 

Basictest:   Lägst 4 
Fritest:   Lägst 4 

 
  



Singelåkning Ungdom Flickor 15 och Ungdom Pojkar  

KORTPROGRAM 

Föreskrivna element: 

FLICKOR 15 
 

a) Enkel eller dubbel Axel 

b) Dubbel- eller trippelhopp. Får inte vara samma hopp som under a) 

c) Hoppkombination bestående av två dubbelhopp eller ett dubbel- och ett 
trippelhopp. Inget av hoppen får vara samma som a) eller b) 

d) Himmels- eller sidledspiruett eller piruett i en basposition utan fotbyte (6 varv) och 
utan hoppingång. 

e) Piruettkombination med endast ett byte av fot (5 varv/fot). Hoppingång är tillåtet. 

f) Stegsekvens med fullt utnyttjande av isbanan 

 

POJKAR 
 

a) Enkel eller dubbel Axel 

b) Dubbel- eller trippelhopp. Får inte vara samma hopp som under a) 

c) Hoppkombination bestående av två dubbelhopp eller ett dubbel- och ett 
trippelhopp. Får inte bestå av samma hopp som under a) eller b) 

d) Ligg-, sitt- eller ståpiruett med ett fotbyte (5 varv/fot) och utan hoppingång 

e) Piruettkombination med endast ett byte av fot (5 varv/fot). Hoppingång är tillåtet. 

f) Stegsekvens med fullt utnyttjande av isbanan 

Programlängd:  Max 2 minuter och 20 sekunder (+/- 10 sekunder) 
 
FRIÅKNING 

Tekniskt innehåll: 

FLICKOR OCH 
POJKAR 

▪ Max sex (6) hoppelement varav ett måste vara en Axel. Max två (2) 
hoppkombinationer eller –sekvenser. 

▪ Max två (2) piruetter varav en piruettkombination med ett fotbyte (8 varv), 
hoppingång är ej tillåtet och en (1) hopp-piruett med endast en position. Utan 
fotbyte (6 varv) och med fotbyte (8 varv) 

▪ Max en (1) stegsekvens 

Programlängd:  3 minuter (+/- 10 sekunder) 
 
 
TESTKRAV 

Basictest:   Lägst 4 för flickor 
   Lägst 3 för pojkar 

Fritest:   Lägst 4 för flickor 
   Lägst 3 för pojkar 

  



Singelåkning Ungdom Flickor 13  

KORTPROGRAM 

Föreskrivna element: 

FLICKOR 13 
 

a) Enkel eller dubbel Axel 

b) Dubbel- eller trippelhopp. Får inte vara samma hopp som under a) 

c) Hoppkombination bestående av två dubbelhopp eller ett dubbel- och ett 
trippelhopp. Inget av hoppen får vara samma som a) eller b) 

d) Himmels- eller sidledspiruett eller piruett i en basposition utan fotbyte (6 varv) och 
utan hoppingång. 

e) Piruettkombination med endast ett byte av fot (5 varv/fot). Hoppingång är tillåtet. 

f) Stegsekvens med fullt utnyttjande av isbanan 

Programlängd:  Max 2 minuter och 20 sekunder (+/- 10 sekunder) 
 
 
FRIÅKNING 

Tekniskt innehåll: 

FLICKOR 13 ▪ Max sex (6) hoppelement varav ett måste vara en Axel. Max två (2) 
hoppkombinationer eller –sekvenser. 

▪ Max två (2) piruetter varav en piruettkombination med ett fotbyte (8 varv), 
hoppingång är ej tillåtet och en (1) hopp-piruett med endast en position. Utan 
fotbyte (6 varv) och med fotbyte (8 varv) 

▪ Max en (1) stegsekvens 

Programlängd:  3 minuter (+/- 10 sekunder) 
 
TESTKRAV 

Basictest:   Lägst 3 
Fritest:   Lägst 3 

 
  



 

3. ANMÄLNINGAR 

 
Kvalificering till Elitseriefinalen i singel sker genom rankingsystemet. Brytdatum för kvalificering till 
Elitseriefinalen är 3 mars 

Antalet deltagare per klass begränsas enligt följande: 
 

 Antal deltagare 

Seniorer Damer 10 

Juniorer Damer 12 

Ungdom Flickor 15 8 

Ungdom Flickor 13 8 

Seniorer Herrar 5 

Juniorer Herrar 5 

Ungdom Pojkar 5 

 
Anmälan skall göras senast den 16 mars 2020 via IndTA2.0. 
 
Anmälan ska innehålla: 
▪ Officiell anmälan via IndTA 
▪ Uppgift om åkarens namn, förening och födelsedata (medföljer anmälan via IndTA) 
▪ Uppgift om giltig licens (medföljer automatiskt anmälan via IndTA) 
▪ Uppgift om åkarens testnivåer (medföljer automatiskt anmälan via IndTA) 
▪ Planned Program Content (PPC) -  ska registreras i IndTA.  
▪ Ifylld blankett Press & Musikinformation- ska registreras i IndTA  
▪ Anmälan av tränare och lagledare som ska ackrediteras via klass ”tränare respektive ”lagledare” i 

IndTA. Observera att ingen ackreditering kommer att ges om personen inte är anmäld. Observera 
även begränsningen av vilka som kan ackrediteras (punkt 13 nedan). 

▪ Bokning av transport mot kostnad – se detaljer punkt 14. För transport vid ankomst och/eller 
avresa ska detta bokas i IndTA i samband med anmälan. Ange ankomstdatum och tid samt 
flightnummer vid flyg och tågnummer vid tåg.  

▪ Behov av transport mellan officiellt tävlingshotell och ishallen ska anmälas i IndTA (ingen kostnad).  
 

• Varje anmälande förening samordnar sina anmälningar och respektive SDF ansvarar för anmälan 
av lagledare. 

• Anmälningar på annat sätt än med via indTA kommer inte att accepteras. 
 

Åkare som nått final, men som ej avser utnyttja sin plats ska avanmäla sig snarast, dock senast 16 mars 
2020 via e-post till helen.ahlen@skatesweden.se 

 
  



Reserver 
Åkare som inte kvalat in till elitseriefinalen blir reserver i turordning. De fyra (4) första reserverna i varje 
klass ombeds anmäla sig i IndTA med tillval ”reserv” om intresse finns för att vid frånfall delta i 
elitseriefinalen. Transport och måltider anmäls endast om ordinarie plats blir aktuellt. Fakturering av 
anmälningsavgift görs endast om deltagande blir aktuellt.  
 
Reservintag görs till och med torsdag 2 april 2020 kl 15.00. Kontaktperson i reservens förening meddelas 
omedelbart om reservintag är aktuellt.  

 

4. ANMÄLNINGSAVGIFT 
 
Anmälningsavgiften om 1075 kr faktureras med elektronisk faktura till den e-postadress som föreningen 
har registrerad i IdrottOnline. Invänta faktura innan betalning. Om fakturan inte betalas innan 
förfallodagar skickas påminnelsefaktura med påminnelseavgift. 
 
Vid efteranmälan ska dubbel avgift betalas. Som efteranmälan räknas även anmälan som ej är komplett 
enligt ovan vid anmälningstidens utgång. 
 

5. MUSIK 
 
I syfte att säkerställa musikåtergivningen kommer all musik att vara digital och ska läggas in som MP3-fil i 
IndTA. OBS! Kontrollera att musiken är uppdaterad i IndTA! Musiken ska vara på plats och uppdaterad 
senast 27 mars 2020.  

Alla tävlande skall även ha med tävlingsmusik på CD i reserv. Varje program (kort/fri) måste vara inspelat 
på separat skiva. Observera att musiken inte får vara uppdelad på flera spår. 
 
Alla reservskivor måste vara tydligt märkta med tävlingsklass, program (kort/fri), åkarens namn och 
förening samt den exakta speltiden (inte åktiden). 
 

6. FASTSTÄLLANDE AV STARTORDNINGAR 
 
Vid Elitseriefinalen sker ingen lottning av startordningen. I kortprogrammet startar åkarna i omvänd 
ordning enligt den ranking som gäller 25 mars 2020. I friåkningen startar åkarna i omvänd 
resultatordning efter kortprogrammet. 
 

7. KOSTNADER 
 

Deltagande föreningar svarar för samtliga kostnader för sina åkare och tränare. Arrangören svarar endast 
för kostnader för de tekniska funktionärerna. 
 
  



8. LOGI OCH MÅLTIDER 
 

Officiellt hotell för åkare, tränare, lagledare och tekniska funktionärer:  

Aspenäs Herrgård 
Seatons Allé, 443 91 Lerum 
Tel. 0302-63 00 00 
Hemsida: www.aspenasherrgard.se 
 
Information om priser (pris per rum och natt): 
Enkelrum – 795 kr 
Dubbelrum – 1090 kr 
Trippelrum – 1390 kr 
 
Vid bokning anges referens 1070577.  
 
Sista dag att ta del av ovanstående priser är måndag 9 mars kl 12.00. Därefter släpps rummen, men 
eventuellt kvarvarande rum kommer därefter att kunna bokas till ordinarie priser. 
 
Vägbeskrivning: 
Kartor med väganvisning till Aspenäs Herrgård och Vättlehallen kommer att läggas ut i god tid på 

tävlingens hemsida: www.elitseriefinalen.se. 
 
Alternativ logi: se www.elitseriefinalen.se, se fliken ”För besökande”.  

 

Deltagande föreningar/distrikt ansvarar själva för all bokning av logi för sina deltagare. 
 

Måltider 
Lunch lördag och söndag serveras i ishallen preliminärt kl. 11.30-13.00. 
Middag fredag serveras i ishallen preliminärt kl. 18.30-20.30. 
Pris 95 kr inklusive dryck. 
 
Kamratmåltid anordnas lördag 4 april kl. 20.00 på Aspenäs Herrgård. Det serveras en middagsbuffé med 
två varmrätter, salladsbuffé och dessert samt kaffe och bordsvatten. Priset är 250 kr per person. 
 
Alla måltider förbokas via IndTA i samband med anmälan till tävlingen. 
 
Vänligen meddela eventuell specialkost för lunch, middag och kamratmåltid i samband med anmälan. 
 
 

9. BEDÖMNING OCH RESULTAT 
 
ISU Judging System kommer att tillämpas. Bedömning och beräkning kommer att ske med ett 
elektroniskt system med video replay för den tekniska panelen och alla domare.  
Tävlingsresultaten för singel- och paråkning kommer att beräknas i enlighet med ISU Special Regulations 
Single & Pair Skating 2018, reglerna 322, och 353 samt relevanta ändringar i ISU Communications. 
 

http://www.aspenasherrgard.se/
http://www.elitseriefinalen.se/
http://www.elitseriefinalen.se/


10. MEDALJCEREMONI  
 

De tre bäst placerade åkarna i respektive kategori kommer att bli presenterade och hedrade vid de 
officiella medaljceremonierna på lördag 4 april respektive söndagen den 5 april, för tider se tidschema. 
Medaljceremoni kan komma att ske på golv beroende på hur det ser ut tidsmässigt med förberedelser till 
show 
 
Medaljceremoni 4 april:  Ungdom Pojkar, Ungdom 13 Flickor, Ungdom 15 Flickor  

samt Juniorer Herrar 
Medaljceremoni 5 april:  Juniorer Damer, Seniorer Damer och Herrar 
 
Segrarna i respektive klass erhåller finalpriser. Samtliga deltagare i finalen får hederspriser.  
 
Prispengar utgår till de tre (3) främst placerade deltagarna i elitseriefinalens seniorklasser enligt: 
 

Placering Summa 
1 15 000 kr 
2 10 000 kr 
3 6 000 kr 

 
För att som medaljör få ta del av prispengarna krävs att man deltar vid medaljceremoni och isshowen 
som arrangeras tillsammans med arrangörsföreningen.  
Dessutom utgår prispengar till de tre (3) bäst placerade föreningarna (alltså föreningarna vars åkare 
placerar sig 1:a, 2:a eller 3:a) i junior- och ungdomsklasserna enligt: 
 

Placering Summa 
1 4 000 kr 
2 3 000 kr 
3 2 000 kr 

 
Varje mottagare ansvarar själv för eventuell pris skatt. 
 

11. UPPVISNING 
 
På Elitseriefinalen 2019/2020 anordnas en uppvisning där medaljörerna i söndagens klasser, dvs juniorer 
damer och seniorklasserna deltar. Även medaljörerna i klassen juniorer herrar inbjuds att delta. 
Uppvisningsnumren är integrerade i arrangörsföreningarnas show. 
 
Juniorer och seniorer ombeds att själva förbereda ett eget valfritt uppvisningsprogram: 
Juniorer 2 – 3 min 
Seniorer 2 – 3,5 min 
 
Utöver medaljörerna deltar åkare från arrangörsföreningarna med shownummer. 
 
Alla deltagare i junior- och seniorklasserna ombeds boka resa med god marginal om det skulle bli aktuellt 
med deltagande i uppvisningen. 
 



12. ANSVAR 
 
Arrangören tar inget ansvar för förlust av egendom eller skada som kan drabba deltagarna. Varje deltagare 
ansvarar för att ha fullgott försäkringsskydd. 
 
 

13. REGISTRERING/ACKREDITERING 
 
Ackreditering ges endast till deltagande åkare, max två (2) tränare varav en (1) fungerar som lagledare per 
deltagande förening samt tekniska funktionärer. Ackrediteringen sker i Vättlehallen i särskild ingång och 
öppnar kl. 14.00, dvs. i samband med träning fredag den 3 april. Vidare öppettider i ackrediteringen kommer 
sedan att anslås. 
 
Ackrediteringen skall ske innan åkarna beträder omklädnings- / uppvärmningsområdet. 

 
14. TRANSPORTER 
 
Till Lerum reser man lämpligen med tåg, flyg eller egen bil. Med anledning av eventuellt deltagande i 
isshowen ombeds juniorer och seniorer att boka ombokningsbara biljetter alternativt boka hemresan 
med god marginal.  
 
Vid ankomst och avresa erbjuds transport enligt följande: 
 
Ankomst: Landvetter flygplats-Aspenäs Herrgård 
  Landvetter flygplats-Vättlehallen 
  Göteborgs centralstation-Aspenäs Herrgård 
  Göteborgs centralstation-Vättlehallen 
 
Avresa:  Aspenäs Herrgård-Landvetter flygplats 
  Aspenäs Herrgård-Göteborgs centralstation 
  Vättlehallen-Landvetter flygplats 
  Vättlehallen-Göteborgs centralstation 
 
Priset för transporter enligt ovan är 150 kr/person och enkel resa. 
 
För den som ordnar egen transport finns flygbuss mellan Landvetter flygplats och Göteborgs centrum. 
Enkel resa kostar 99 kr för vuxen och 89 kr för ungdom 8-17 år. För resa mellan Göteborgs centrum och 
Lerum hänvisas till spårvagn och pendeltåg, för information se västtrafiks hemsida . 
 
För den som åker på egen hand från Göteborg finns det pendeltåg från Göteborgs centralstation som går 
till station Stenkullen, som ligger endast 600 m från Vättlehallen. 
 
Eftersom det inte är gångavstånd mellan Aspenäs Herrgård och Vättlehallen anordnar arrangören 
kostnadsfri transport på denna sträcka för de som föranmält transportbehov via IndTA. Schema kommer 
att fastställas efter anmält behov och därefter att publiceras på tävlingens hemsida. 
 
 

http://www.vasttrafik.se/


15. TRÄNING 
 
Träning kommer att erbjudas fredag innan tävlingsstart, prel från 15.00 för deltagarna i seniorklasserna. 
Anmälan sker via IndTA. Detaljerat träningsschema med indelning i grupper kommer att publiceras på 
Elitseriefinalens hemsida efter anmälningstidens utgång. Lördag och söndag erbjuds endast seniorerna 
träning som sker i startordning. 

 
 

16. INFORMATION 
 

För information hänvisas till www.elitseriefinalen.se  och Skatesweden eller till följande telefon och  
e-postadresser: 
 
Tävlingsledare Lerums KK 
Per Andersson Tel 0708-210550   hp.lerum@gmail.com 
 
Svenska Konståkningsförbundet   helen.ahlen@skatesweden.se 
Helen Åhlén Tel 08-699 64 29 
  
 

 
 
Hjärtligt välkomna till Vättlehallen i Lerum på Elitseriefinalen 2020! 
  

http://www.elitseriefinalen.se/
http://www.skatesweden.se/
mailto:hp.lerum@gmail.com
mailto:helen.ahlen@skatesweden.se


DATASKYDDSFÖRORDNINGEN GDPR  
Arrangörsföreningen Lerums Konståkningsklubb behandlar personuppgifter inom ramen 
för sin tävlingsverksamhet samt för administrationen av registrering av åkare vid tävling. 
Vid registrering av åkare importeras/exporteras personuppgifter från IdrottOnline 
(föreningens medlemsregister) till IndTA. Vid sådan import/export behandlas även 
personnummer. 
 
Personuppgifter behandlas inom ramen för tävling, kallelse och inbjudan till samt vid registrering. 
Utöver behandlingen av personuppgifter vid registreringsprocessen behandlas personuppgifter 
genom datainsamling under tävling såsom livescore, överföring och exponering i TV och digitala 
skärmar, samt behandling av personuppgifter efter tävling såsom resultatlistor, statistik, 
tabellhantering och spridning av data till åskådare, media, deltagare m.fl. Personuppgifterna 
behandlas då utifrån till exempel anmälan, resultatrapportering eller löpande 
rankingpoängsrapportering. 
 
De personuppgifter som behandlas inom ramen för tävlingar kan variera utifrån åkarkategori. De 
typer av personuppgifter som i normalfallet behandlas inom ramen för tävlingar och tester är 
främst (men inte exklusivt) namn, personnummer, kontaktuppgifter, konto- och 
betalningsinformation, uppgifter om medlemskap, kön. 
 
Laglig grund 
Behandling av personuppgifter inom ramen för tävling och tester stöds på avtal samt uppgift av 
allmänt intresse som laglig grund. 
 
Säkerhet 
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter 
mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra 
säkerhetspolicys och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade. 
 
Dina val och rättigheter 
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka 
personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga 
personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina 
personuppgifter. 
Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att du inte 
kan delta i svensk konståknings test- och tävlingsverksamhet som beskrivs ovan. Du har också 
rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som 
ansvarar för databehandling. 
 
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till 
Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter. 

Har du några frågor angående behandlingen av personuppgifter så ber vi dig kontakta 
arrangörsföreningens tävlingsledare på 0708-210550  

 
 
  



17. PRELIMINÄRT TIDSSCHEMA 
 
Fredag 3 april   
 
15.00  Träning   Seniorer herrar och damer enligt separat schema 
14.30  Tekniska panelens möte 
15.30  Domarmöte 
17.15  Invigning 
 
17.45  Ungdomar pojkar Kortprogram 
18.15  Ungdom 13 flickor Kortprogram 
19.00  Ungdom 15 flickor Kortprogram 
20.05  Juniorer herrar  Kortprogram 
20.55  Seniorer damer  Kortprogram 
 
Lördag 4 april 
08.15  Träning   Seniorer herrar och damer enligt separat schema  
 
10.30  Ungdom pojkar  Friåkning 
11.00  Ungdom 13 flickor Friåkning 
12.15  Ungdom 15 flickor Friåkning 
14.30  Juniorer herrar   Friåkning 
 
15.45  Medaljceremoni UP, U13, U15, JH 
 
16.30  Juniorer damer   Kortprogram 
18.00  Seniorer herrar  Kortprogram 
 
20.00  Kamratmåltid 
 
Söndag 5 april 
07.15  Träning   Seniorer damer och herrar enligt separat schema 
 
10.00  Juniorer damer  Friåkning 
11.30  Seniorer damer   Friåkning 
13.10  Seniorer herrar  Friåkning 
 
14.15  Medaljceremoni JD, SD, SH 
 
15.30  Show 
  



 

18. PRELIMINÄRT TRÄNINGSSCHEMA 
Samtliga träningar sker i startordning 
 
Fredag 3 april   
15.00-15.30 Seniorer herrar   träning 
15.45-16.15 Seniorer damer   träning 
16.15-16.45 Seniorer damer   träning 
 
Lördag 4 april 
08.15  Seniorer herrar träning 
09.00  Seniorer damer träning 
09.30  Seniorer damer träning 
 
Söndag 5 april 
07.15  Seniorer damer träning 
07.45  Seniorer damer träning 
08.45  Seniorer herrar träning 
 
 


