
 
 

SÅ GÅR DET TILL ATT TÄVLA  

BORLÄNGE KONSTÅKNINGSKLUBB 2019/2020 

 

NÄR FÅR ÅKAREN TÄVLA? 

● När åkaren har klarat Tävlingstest 

● När åkaren fått sitt tävlingsprogram  

● När tränaren anser att åkaren är redo 

 

VARFÖR TÄVLAR VI? 

● För att ha roligt 

● För att utvecklas 

● För att visa upp sig på isen inför domare och publik 

 

OLIKA TÄVLINGSKLASSER 

● Utifrån ålder och test delas åkarna in i tävlingsklasser 

● Åldersklasser: Minior, Ungdom 13, Ungdom 15, Junior, Senior och Adult 

● Utifrån test delas grupperna in i A, B och C/stjärnåkare 

● Adult åkarna delas in i Brons, Silver och Guld 

● Stjärnåkare tävlar på stjärntävlingar 

● B-åkare tävlar på klubbtävlingar 

● A-åkare tävlar på A-tävlingar 

 

PACKLISTA INFÖR TÄVLING: 

● Skridskor och skydd 

● Tävlingsdräkt 

● Klubbjacka 

● Hela hudfärgade strumpbyxor 

● Hela vantar till uppvärmning på isen 

● Strumpor som ej går över skridskon 

● Trosor och underkläder som ej syns under dräkten 

 

● Träningsskor för uppvärmning på mark 

● Träningskläder för uppvärmning på mark 

● Hopprep 

 

● Håraccessoarer. Ta alltid med extra: tofsar, spännen, hårspray.  

● Bra att ha i väskan: plåster, extra skridskosnören, sax, säkerhetsnålar m.m.  

 

 

BRA ATT VETA INFÖR TÄVLING 

● Tävlingsplanering för säsongen 2019/2010 finns publicerad på klubbens hemsida.  



 
● Ni bestämmer vilka och hur många tävlingar ni vill åka på.  

● Alla åkare som vill tävla måste anmäla sig inför VARJE tävling. Det görs i 

anmälningsformuläret som finns publicerat på vår hemsida.  

● Tidsschema för tävlingen publiceras på arrangerande förenings hemsida. 

● Startordning publiceras tidigast två dagar innan tävlingsdagen på arrangerande 

förenings hemsida.  

 

PÅ TÄVLINGSDAGEN - så går det till 

● Var på plats i ishallen MINST 1 timme och 30 minuter innan planerad tävlingsstart.  

● Åkaren ska alltid börja med att ANMÄLA SIG.  

● Tränaren meddelar när åkaren ska värma upp på mark.  

● Uppvärmning ska göras i träningskläder, aldrig i tävlingsdräkt.  

● Uppvärmning på isen sker i utsatta uppvärmnings grupper enligt tidsschema.  

● På stjärntävling får åkarna 4 minuters uppvärmning på isen.  

● På klubb- och A-tävling får åkarna 6 minuters uppvärmning på isen.  

● Efter uppvärmningen får åkarna åka sitt program i angiven startordning.  

● Tävlingsdagen avslutas alltid med prisutdelning.  

 

VAD SOM GÄLLER UNDER TÄVLING 

● Endast åkare som tävlar får vistas i omklädningsrummen. Föräldrar, syskon och åkare 

som inte tävlar bör sitta på läktaren.  

● Ordning och reda på sina saker i omklädningsrummet! 

● Vi stöttar och hejar på alla - KLUBBKÄNSLA!  

● Godis och chips undanbedes före, under och efter tävling. 

● Det är frivilligt om man vill kasta in något på isen efter någon har åkt. Men kom ihåg 

att blommor måste vara inplastade för att undvika skräp på isen! 

 

VIKTIGT ATT VETA 

● Åkaren får välja musik till sitt tävlingsprogram i samråd med tränarna 

● Tränarna avgör om musiken är lämplig för åkarna eller inte 

●  Tränarna kan hjälpa till att klippa musiken 

● Programträning organiseras av tränarna 

● Skulle åkaren bli sjuk och inte kan delta på tävlingen, meddela tränaren så snart som 

möjligt!  

● Vid tävling på annan ort åker tränaren med åkarna.  

● Tränarna har alltid med sig åkarens musik som reserv.  

 

 

 

AVGIFTER 

● Alla åkare behöver licens för att får tävla. Avgiften är 350:- för säsongen 2019/2020.  



 
● Att delta på stjärntävling kostar 325:- per åkare. Det betalas in till klubben när åkaren 

fått en plats på tävlingen. Vid hemmatävling får alla våra åkare alltid plats! 

● Hela avgiften betalas tillbaka om åkare ej fått plats eller om tävlingen ställs in. 

● Halva avgiften återbetalas om avanmälan sker efter anmälningstidens utgång före 

00.00 två dagar före första tävlingsdagen.  

● Ingen återbetalning efter fastställande av startordning. 


