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1. ALLMÄNT 
Tävlingarna kommer att genomföras i enlighet med Svenska Konståkningsförbundets Tävlings och 
Uppvisningsregler, Tekniska regler för säsongen 2018/2019, 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: Mölndals konståkningsklubb i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet 
Plats: Åby ishall, Idrottsvägen 5, Mölndal. Uppvärmd ishall med isytan 60 m x 30 m. 

3. TÄVLINGSKLASSER 
Seniorer A Damer  Kortprogram och Friåkning 
Seniorer A Herrar  Kortprogram och Friåkning 
Juniorer A Damer  Kortprogram och Friåkning  
Juniorer A Herrar Kortprogram och Friåkning  

 
4. ANMÄLNINGAR 
Anmälan skall göras senast den 1 oktober 2018 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. När PPC ändras i indTA ska mail om detta 

skickas till camilla.fredman@skatesweden.se 
▪ Ifylld blankett Press & Musikinformation - ska registreras i IndTA 

 
Avanmälningar tom 17 oktober lämnas till tavling@molndals-kk.com 
Avanmälningar from 18 oktober lämnas via SMS till: 070-3315956. 
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5. ANMÄLNINGSAVGIFT 
Anmälningsavgiften är 1075 kr per ordinarie elitserieåkare och 1175 kr för utmanare och skall betalas in till 
Mölndals konståkningsklubbs bankgiro 5686-1818 senast vid anmälningstidens utgång den 1 oktober. 
Ange att inbetalningen avser elitserietävling. 
 
Vid efteranmälan ska dubbel avgift betalas. Som efteranmälan räknas även anmälan som ej är komplett 
enligt ovan vid anmälningstidens utgång. 
 
6. MUSIK 
I syfte att säkerställa musikåtergivningen kommer all musik att vara digital och ska läggas in som mp3-fil i 
IndTA. Musiken ska vara på plats och uppdaterad i IndTA i samband med anmälan senast den 1 oktober. 
 
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 skivor måste vara tydligt 
märkta med tävlingsklass, program (kort/fri), åkarens namn och förening samt den exakta speltiden (inte 
åktiden). 

 
7. FASTSTÄLLANDE AV STARTORDNINGAR 
Fastställande av startordningar till kortprogrammet sker igenom slumpgenerator. Fastställande av 
startordningar till friåkningen sker genom omvänd resultatordning efter kortprogrammet. 
 
8. KOSTNADER 
Deltagande föreningar svarar för samtliga kostnader för sina åkare och tränare. Arrangören svarar endast 
för kostnader för de tekniska funktionärerna. 
 
9. LOGI 
Officiellt hotell för åkare, tränare, lagledare och tekniska funktionärer: 
Scandic Hotel Mölndal 
Barnhemsgatan 23 
431 31 Mölndal 

 
Information om priser:  
Enkelrum – 790 kr/natt  
Dubbelrum – 890 kr/natt 
3-bäddsrum – 1090 kr/natt  
4-bäddsrum – 1290 kr/natt 
Alla priser inkl frukost. 

 
Bokning sker via telefon Scandic Hotel Mölndal: 031-751 52 00 
Ange bokningskod: 46662389 eller MOE191018 
Boka hotellrum senast den 19 september 2018 för garanterat pris. 
 
Avståndet till ishallen är 1,6 km vilket betyder ca 15 min promenad. 

  



Alternativt logi:  
Good Morning Mölndal 
Idrottvägen 6 
431 62 Mölndal 
 
Information om priser:  
Enkelrum – 859 kr/natt  
Dubbelrum – 959 kr/natt 
3-bäddsrum – 1159 kr/natt (dubbelsäng med överslaf) 
Alla priser inkl frukost. 
 
Bokning sker via telefon Good Morning Mölndal: 031-67 96 30 
Ange bokningskod: Mölndals konståkningsklubb 
Avståndet till ishallen är 350 m. 
 
Deltagande föreningar/distrikt ansvarar själva för all bokning av logi för sina deltagare. 

 
10. MÅLTIDER 
I ishallens café finns det möjlighet köpa kaffe, te, kalla drycker, enklare fika och toast. Det finns även 
möjlighet att boka varm lunch till en kostnad av 80 kr/portion. Bokning av lunch görs via mail till 
tavling@molndals-kk.com senast 1 oktober. Ange namn, klubb, val enligt nedan och eventuella allergier. 
Lunchen inkluderar dricka, smör och bröd. Betalning sker på plats. 
 
Val 1: Lördag   Kyckling med ris 
Val 2: Lördag   Pastasallad med kyckling 
Val 3: Söndag   Lasagne 
Val 4: Söndag   Pastasallad med kyckling 
 
11. 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. 
 
12. MEDALJER OCH MINNESGÅVA 
De tre bäst placerade åkarna i respektive kategori erhåller medaljer vid medaljceremonier. Tider meddelas 
efter anmälningstidens utgång. 
 
Samtliga deltagare erhåller en minnesplakett. 

 
13. ANSVAR 
Arrangören tar inget ansvar för förlust av egendom eller skada som kan drabba deltagarna. Varje deltagare 
ansvarar för att ha ett fullgott försäkringsskydd. 
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14. TRANSPORTER 
För er som kommer till Landvetter flygplats erbjuder vi transport till och från flygplatsen för  
100 kr/person/väg. Meddela till tavling@molndals-kk.com i samband med anmälan senast 1 oktober. 
Betalning sker till Mölndals konståkningsklubbs bankgiro 5686-1818 senast vid anmälningstidens utgång 
den 1 oktober. Ange att inbetalningen avser elitserietävling. 
 
För att kolla tider för kollektivtrafiken används appen ”Reseplaneraren”. Scandic Hotel Mölndal ligger 400 m 
från hållplatsen ”Mölndal station” dit det går tåg, spårvagnar och bussar. Hållplatsen vid Åby ishall heter 
”Åby fritidscentrum”. 
 
Från hotellet är det gångavstånd till ishallen.   
 
15. TRÄNING 
Träning kommer att erbjudas under fredag kväll. Anmälan måste göras till tavling@molndals-kk.com 
senast i samband med sista anmälningsdag den 1 oktober.  Ange namn, ankomsttid och klubbtillhörighet. 
Önskemål kan anges men kan ej garanteras. Planerad träningstid är kl: 18:00 – 21:00.  
 
16. INFORMATION 
För information hänvisas till:  
 
Tävlingsledare:  Sofia Skrtic, 070-331 59 56 
Ass. tävlingsledare:  Linda Arvidsson, 070-521 48 06 
 
tavling@molndals-kk.com 
 
www.molndals-kk.com 
 

Varmt välkomna till elitserietävling 4 i Mölndal! 
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DATASKYDDSFÖRORDNINGEN GDPR  
Arrangörföreningen Mölndals 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 
arrangörsföreningen Mölndals Konståkningsklubb på kansli@molndals-kk.com.  



PRELIMINÄRT TIDSSCHEMA 
 

Fredag 19 oktober 
Fastställande av startordning sker tidigast kl. 19:00 i Åby ishall, Mölndal. 

 
Träningstider under fredagen mellan kl. 18:00 – 21:00. Anmälan måste göras enligt inbjudan ovan. 

 
Lördag 20 oktober 

 
Junior A - Ladies Short Program 09:00:00 13:45:00  
Junior A - Men A-tävling Short Program 13:45:00 14:02:10  
Senior A - Men A-tävling Short Program 14:02:00 14:07:05  
Senior A - Men Short Program 14:12:00 15:04:30  
Junior A - Men Short Program 15:04:00 16:13:40  
Senior A - Ladies Short Program 16:13:00 18:20:30  
Junior A - Ladies Free Skating 18:20:00 19:45:00 Två grupper 

 
 

Söndag 21 oktober 
 
Junior A – Ladies Free Skating 08:30:00 11:35:00 Övriga grupper 
Junior A - Men A-tävling Free Skating 12:10:00 12:28:50  
Senior A - Men A-tävling Free Skating 12:28:00 12:34:25  
Junior A - Men Free Skating 12:34:00 13:50:20  
Senior A - Men Free Skating 13:50:00 14:35:30  
Senior A - Ladies Free Skating 14:35:00 17:06:30  
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