
 

Att tävla i A och Elitserien. 
 

När man som:  

 Minior klarat SKF Test 3 i Friåkning och 3 i Basic  

 Ungdom 13 klarat SKF Test 3 i Friåkning och 3 i Basic  

 Ungdom 15 klarat SKF Test 4 i Friåkning och 4 i Basic 

 Junior klarat SKF Test 4 i Friåkning och 4 Basic  

 Senior klarat SKF Test 4 i Friåkning och 4 i Basic 

är man färdig kunskapsmässigt för att tävla i SKF:s A serie alternativt Elitserie. 

 

 Vilken Serie man åker i beror på vad åkaren har för bästa poäng. Ansvarig tränare hjälper till med 
åkarens program eller i samråd med denne. Klubben debiterar er i efterhand för det arbete som 
tränaren jobbar extra för att göra programmet/programmen.  

 

Väljer man att använda utomstående koreograf ska man förankra detta med ansvarig Tränare och 
även ta reda på kostnad för detta samt extern is. 

 

(Vid inlärning av programmet kan ni föräldrar hjälpa till med att filma så åkaren lättare kommer 
ihåg de olika momentens ordning). Om något känns oklart, prata med respektive tränare före 
tävlingsdagen. 

  

I  juni anmäler MKK gemensamt med tränaren till de olika serierna.  

 

Tävlingsplatserna och antalet tävlingar bestäms av SKF. 

 

Vid förhinder eller sjukdom, inför tävling, är det bra om man så tidigt som möjligt anmäler detta till 

tränaren och klubben. Då kan någon annan åkare få chans att tävla.  Vid avanmälan innan 
Lottningen är det då halva avgiften som debiteras. Detta skall alltid göras i samråd med tränaren. 

 

Viktigt att veta när man ska ut och tävla är att man också behöver en tävlingslicens. Den måste 

finnas i registrerad och vara betald och klar innan en tävlingsstart. MKK hjälper självklart till rent 
praktiskt så våra åkare får en tävlingslicens. 

 

Tävlingspolicy & kostnader i samband med tävling 

Alla åkare oavsett nivå/kategori/tävlingsform betalar själv sin anmälningsavgift för varje tävling. 
Där emot står MKK för själva serviceavgiften.  

Vid tävling med resa och övernattning står åkaren för detta själv. 

MKK står däremot för tränarens lön och resa under tävlingsdagen/dagarna. 

Det är då viktigt att Ni meddelar Er tränare om ev. frånvaro eftersom det är deras arbetstid som 
ev. förändras. 

 

Information ang. debitering av extra is träning samt programupplägg 
MKK debiterar 200: - för extra isträningar som hamnar utanför ordinarie schema. 
D.v.s. om man själv väljer att ta en extra lektion, såsom extra programträning eller s.k. 

privatträning. (Inte de timmar som MKK:s tränare flyttar.) 
För programupplägg (som MKK tränare lagt upp) kommer MKK också att debitera enligt följande: 

Minior C, B och Ungdom C          program : 500:- 
Minior A och Ungdom B             program: 800:- 
Ungdom A och Junior, Senior     program: 1000:- 
(för förberedelse och isträning 1 lektionstimma, för varje extra timma utöver programträningen är 

då kostnaden 200:- plus is kostnad om det ligger utanför ordinarie MKK-schema.) 


