SM-VECKAN I KONSTÅKNING
2017/2018

13-17 december 2017
Skellefteå Kraft Arena, Skellefteå

TÄVLINGSINBJUDAN
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SKELLEFTEÅ KONSTÅKNINGSFÖRENING
INBJUDER
i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet

till
SM-VECKAN 2017/2018
Svenska Mästerskapen 2018 för
Seniorer och Juniorer Herrar, Damer, Isdans och Paråkning
Ungdoms-SM 2018 samt Riksmästerskap 2018 för
Ungdom Pojkar, Flickor, Isdans och Paråkning

13 – 17 december 2017 i
Skellefteå
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1. ALLMÄNT
Tävlingarna kommer att genomföras i enlighet med Svenska Konståkningsförbundets Tävlings
och Uppvisningsregler, Tekniska regler för tävlingssäsongen 2017/2018, ISU Regulations 2016
samt aktuella ISU Communications.
Deltagande i SM, JSM, USM och RM 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 åkarlicens

För deltagande i SM och JSM gäller dessutom att åkaren
-

ska vara svensk medborgare eller utländsk medborgare som är stadigvarande bosatt
i Sverige sedan minst ett år och ej tävlar i annat lands nationella mästerskap eller i
internationell tävling för annat land under samma år.

2. TEKNISKA DATA
Arrangör: Skellefteå Konståkningsförening i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet
Plats: Skellefteå Kraft Arena, Mossgatan 27, 931 85 Skellefteå
Arena med intilliggande uppvärmd ishall.
Isytan 60 m x 30 m.
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Seniorer Herrar och Damer – SM
KORTPROGRAM
Föreskrivna element:
HERRAR:
a) Dubbel eller trippel Axel
b) Ett trippel- eller kvadrupelhopp omedelbart föregått av sammanbindande steg
och/eller andra jämförbara friåkningsrörelser
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
DAMER:
a) Dubbel eller trippel Axel
b) Trippelhopp omedelbart föregått av sammanbindande steg och/eller andra
jämförbara friåkningsrörelser
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

Programlängd:

Max 2 minuter och 40 sekunder (+/- 10 sek)

FRIÅKNING
Tekniskt innehåll:

I enlighet med SKF:s Tekniska regler för singelåkning 2017/2018

Programlängd:

Herrar: 4 minuter och 30 sekunder, +/-10 sekunder
Damer: 4 minuter, +/- 10 sekunder

TESTKRAV
Basictest:
Fritest:

Lägst 4
Lägst 4
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Juniorer Herrar och Damer – JSM
KORTPROGRAM
Föreskrivna element:
HERRAR:
a) Dubbel eller trippel Axel
b) Dubbel eller trippel Lutz omedelbart föregått av sammanbindande steg
och/eller andra jämförbara friåkningsrörelser
c) En 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
DAMER:
a) Dubbel Axel
b) Dubbel eller trippel Lutz omedelbart föregått av sammanbindande steg
och/eller andra jämförbara friåkningsrörelser
c) Hoppkombination bestående av 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

Programlängd:

Max 2 minuter och 40 sekunder (+/- 10 sek)

FRIÅKNING
Tekniskt innehåll:

I enlighet med SKF:s Tekniska regler för singelåkning 2017/2018

Programlängd:

Herrar: 4 minuter, +/-10 sekunder
Damer: 3 minuter och 30 sekunder, +/- 10 sekunder

TESTKRAV
Basictest:
Fritest:

Lägst 4
Lägst 4
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Ungdom Pojkar och Ungdom Flickor 15 – USM
KORTPROGRAM
Föreskrivna element:
POJKAR:
a) Dubbel Axel
b) Dubbel- eller trippelhopp omedelbart föregått av samman-bindande steg
och/eller
andra jämförbara friåkningsrörelser. Får inte vara samma hopp som under a)
c) Hoppkombination bestående av två dubbelhopp, ett dubbel- och ett
trippelhopp eller två 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
FLICKOR:
a) Dubbel Axel
b) Dubbel- eller trippelhopp omedelbart föregått av sammanbindande steg
och/eller andra jämförbara friåkningsrörelser. Får inte vara samma hopp som
under a)
c) Hoppkombination bestående av två dubbelhopp, ett dubbel- och ett
trippelhopp eller två trippelhopp. Inget av hoppen får vara samma som a)
eller b)
d) Himmels- eller sidledspiruett eller piruett i en basposition utan fotbyte (6 varv)
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 sek)

FRIÅKNING
Tekniskt innehåll:

I enlighet med SKF:s Tekniska regler för singelåkning 2017/2018

Programlängd:

Pojkar: 3 minuter och 30 sekunder, +/- 10 sekunder
Flickor: 3 minuter, +/- 10 sekunder

TESTKRAV
Basictest:

Lägst 4 för flickor
Lägst 3 för pojkar

Fritest:

Lägst 4 för flickor
Lägst 3 för pojkar
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Ungdom Flickor 13 – RM
KORTPROGRAM
Föreskrivna element:
a) Dubbel Axel
b) Dubbel- eller trippelhopp omedelbart föregått av sammanbindande steg
och/eller andra jämförbara friåkningsrörelser. Får inte vara samma hopp som
under a)
c) Hoppkombination bestående av två dubbelhopp, ett dubbel- och ett
trippelhopp eller två trippelhopp. Inget av hoppen får vara samma som a)
eller b)
d) Himmels- eller sidledspiruett eller piruett i en basposition utan fotbyte (6 varv)
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 sek)

FRIÅKNING
Tekniskt innehåll:

I enlighet med SKF:s Tekniska regler för singelåkning 2017/2018

Programlängd:

3 minuter, +/- 10 sekunder

TESTKRAV
Basictest:
Fritest:

Lägst 3
Lägst 3
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Seniorer Par – SM
KORTPROGRAM
Föreskrivna element:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Valfritt Hip lift take-off (Grupp 3)
Twistlyft (dubbel el trippel)
Kasthopp (dubbel eller trippel)
Solohopp (dubbel eller trippel)
Parpiruettkombination med endast ett fotbyte
Dödsspiral framåt inneskär
Stegsekvens med fullt utnyttjande av isbanan

Programlängd:

Max 2 minuter och 50 sekunder

FRIÅKNING
Tekniskt innehåll:

I enlighet med SKF:s Tekniska regler för paråkning 2017/2018

Programlängd:

4 minuter och 30 sekunder, +/-10 sekunder

TESTKRAV
Basictest:
Fritest:

Lägst 3
Lägst 3

Juniorer Par – JSM
KORTPROGRAM
Föreskrivna element:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Valfritt Hip lift take-off (Grupp 3)
Twistlyft (dubbel eller trippel)
Dubbel eller trippel Ögel kasthopp
Dubbel Lutz, solohopp
Parpiruettkombination med endast ett fotbyte
Dödsspiral framåt inneskär
Stegsekvens med fullt utnyttjande av isbanan

Programlängd:

Max 2 minuter och 50 sekunder

FRIÅKNING
Tekniskt innehåll:

I enlighet med SKF:s Tekniska regler för paråkning 2017/2018

Programlängd:

4 minuter, +/-10 sekunder

TESTKRAV
Basictest:
Fritest:

Lägst 3
Lägst 3
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Ungdom Par – USM
FRIÅKNING
Tekniskt innehåll:

I enlighet med SKF:s Tekniska regler för paråkning 2017/2018

Programlängd:

3 minuter och 30 sekunder, +/- 10 sekunder

TESTKRAV

Lägst Fritest 2 och Basictest 2

Debutanter Par – RM
FRIÅKNING
Tekniskt innehåll:

I enlighet med SKF:s Tekniska regler för paråkning 2017/2018

Programlängd:

3 minuter, +/- 10 sekunder

TESTKRAV:

Lägst Fritest 1 och Basictest 1
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Seniorer Isdans – SM
KORTDANS

Tekniskt innehåll:
Programlängd:

I enlighet med SKF:s Tekniska regler för isdans 2017/2018
2 minuter och 50 sekunder, +/- 10 sekunder

FRIDANS
Tekniskt innehåll:

I enlighet med SKF:s Tekniska regler för isdans 2017/2018

Programlängd:

4 minuter, +/-10 sekunder

TESTKRAV
Basictest:
Fritest:

Lägst 4
Lägst Grund

Juniorer Isdans – JSM
KORTDANS

Tekniskt innehåll:
Programlängd:

I enlighet med SKF:s Tekniska regler för isdans 2017/2018
2 minuter och 50 sekunder, +/- 10 sekunder

FRIDANS
Tekniskt innehåll:

I enlighet med SKF:s Tekniska regler för isdans 2017/2018

Programlängd:

3 minuter och 30 sekunder, +/-10 sekunder

TESTKRAV
Basictest:
Fritest:

Lägst 3
Lägst Grund

Ungdom Isdans – USM
FRIDANS
Tekniskt innehåll:

I enlighet med SKF:s Tekniska regler för isdans 2017/2018

Programlängd:

2 minuter och 30 sekunder, +/-10 sekunder

TESTKRAV
Basictest:
Fritest:

Lägst 3
Lägst Grund
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Debutanter Isdans – RM
FRIDANS
Tekniskt innehåll:

I enlighet med SKF:s Tekniska regler för isdans 2017/2018

Programlängd:

1 minut och 30 sekunder, +/-10 sekunder

TESTKRAV
Basictest:
Fritest:

Lägst Grund
Lägst Grund
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3. ANMÄLAN
Kvalificering till SM, JSM, USM och RM sker genom Elitserien/Morgondagare.
Antalet deltagare per klass begränsas enligt följande:
Antal deltagare
SM Seniorer Damer
SM Seniorer Herrar
JSM Juniorer Damer

15
8
18

JSM Juniorer Herrar

10

USM Ungdom Flickor 15

18

USM Ungdom Pojkar

10

RM Ungdom Flickor 13

18

Antalet deltagare i Paråkning och Isdans är inte begränsat.
Anmälan skall göras av förening med åkare som kvalificerat sig till SM senast den 20 november
2017 genom IndTA.
Anmälan ska innehålla:
1. Anmälan av deltagande åkare i IndTA
2. Planned Program Content ska uppdateras i IndTA senast sista anmälningsdag
3. Musikinformation och information om tränare/koreograf ska uppdateras i indTA senast
sista anmälningsdag
4. Betald anmälningsavgift
5. Foto jpg i passtorlek till ackrediteringskort. Fotofilen ska vara nedsparad med
förnamn_efternamn_förening_tävlingsklass för åkare. För tränare och lagledare gäller
förnamn_efternamn_förening/distrikt_tränare/lagledare. Använd inte kort med låg
upplösning.
6. MP3 fil med åkarens musik i IndTA2.0
Om foto inte är tillhanda senast 20 november utfärdas inte ackreditering.
Foto mailas till smskekf@gmail.com (se instruktion ovan punkt 5)
Anmälan som inkommer senare än ovanstående datum eller inte är komplett enligt ovan
betraktas som efteranmälan varvid dubbel anmälningsavgift ska betalas.
Förutom anmälan av åkare enligt ovan ska följande uppgifter lämnas av förening/SDF senast 20
november 2017 (observera att följande måste skickas in separat och inte kan anmälas via
IndTA).
▪

Anmälan av tränare och lagledare i IndTA. Observera att ingen ackreditering kommer att
ges om personen inte i IndTA. Observera begränsningen av vilka som kan ackrediteras
(punkt 12).

▪

Foto på samtliga tränare och lagledare. Se instruktioner ovan under punkt 5.

▪

Ankomst och avresa anges på blankett C04 – kan inte anmälas i IndTA
Observera att ankomsttiderna är nödvändiga uppgifter för planeringen av onsdagens
träningsschema. Om ingen uppgift om ankomst lämnats i tid kommer inga ändringsönskemål
att accepteras. Observera även vilken tid resp klass har avsatt för träning i preliminärt
tränings- och tävlingsschema.
Ankomst- och avreseuppgifter ligger även till grund för resenärslistor på flygbussar. Om
uppgifter inte inkommer på C04 utfärdas inte biljett till flygbuss.

▪

Bokning av måltider och kamratmåltid SM på blankett C03.
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Inga individuella blanketter accepteras utan samordning av förening eller SDF ska göras.
De officiella blanketterna ska användas och skickas till:
E-post: smskekf@gmail.com
Anmälningar på annat sätt än via IndTA samt med de efterfrågade officiella blanketterna
kommer inte att accepteras.
Anmälningsblanketterna finns även på SM-veckans hemsida via länk från
http://skatesweden.se/sv/sm2017/
Reserver
Reserver anmäls i IndTA med tillval “reserv“. Foto kan med fördel skickas in i samband anmälan i
IndTA. Transport och måltider anmäls endast om ordinarie plats blir aktuellt. Inbetalning av
anmälningsavgift görs endast om deltagande blir aktuellt.
Reservintag görs till och med tisdagen den 12 december kl. 20.00. Kontaktperson i reservens
förening meddelas omedelbart reservintag är aktuellt.

4. ANMÄLNINGSAVGIFT
Anmälningsavgiften är 1 200 kr per deltagande åkare/par och skall betalas in på Skellefteå
Konståkningsförenings Plusgiro 863496-6, innan anmälningstidens utgång den 20 november.
Ange att inbetalningen avser anmälningsavgift till SM-veckan. Ange även förening. Endast en
inbetalning per förening.
Vid efteranmälan ska dubbel avgift betalas. Som efteranmälan räknas även anmälan som ej är
komplett enligt ovan vid anmälningstidens utgång.
Betalning av måltider ska göras senast 20 november 2017. Ange att inbetalningen gäller måltider
SM. Ange även förening/distrikt. Endast en inbetalning per förening/distrikt.

5. MUSIK
I syfte att säkerställa musikåtergivningen önskar arrangören att tävlingsmusiken läggs in som
MP3-fil i IndTA 2.0 i samband med anmälan.
Alla tävlande skall dessutom lämna tävlingsmusik på CD i två (2) exemplar vid ackreditering.
Varje program (kort/fri) måste vara inspelat på separat disk. Observera att musiken inte får vara
uppdelad på flera spår.
Alla diskar måste vara tydligt märkta med tävlingsklass, program (kort/fri), åkarens namn och
förening samt den exakta speltiden (inte åktiden). Musiken skall lämnas in vid registreringen.
Observera att information om musiken ska lämnas i IndTA i samband med anmälan.

6. KOSTNADER
Deltagande föreningar och distrikt svarar för samtliga kostnader för sina åkare, tränare och
eventuella lagledare. Arrangören svarar endast för kostnader för de tekniska funktionärerna.
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7. LOGI
Officiellt tävlingshotell för åkare, tränare och lagledare:
Quality Hotel Skellefteå Stadshotell
Stationsgatan 8
931 31 SKELLEFTEÅ
Telefon: 0910-71 10 60
E-post: q.skelleftea@choice.se
Hemsida: www.skellefteastadshotell.se
Boka rum via q.skelleftea@choice.se och ange kod SKFAKTIVA.
Åkare, tränare och lagledare som bokar logi på annat hotell kan inte ta del av transportservice
mellan hotell och ishall.

Logi för tekniska funktionärer
BEST WESTERN Malmia Hotel
Torget 2
931 31 Skellefteå
Telefon: 0910-73 25 00
E-post: reception@malmia.se

Priser för såväl Quality Hotel Skellefteå Stadshotell som Best Western Malmia Hotel:
620 kronor/ enkelrum
740 kronor/ dubbelrum
Deltagande föreningar ansvarar själva för all bokning av logi för sina deltagare. Betalning görs
direkt till hotellet.
Flygbuss stannar vid hotellen. Promenadavstånd ca 2 km till arenan. Minibussar kommer att gå i
skytteltrafik mellan Stadshotellet, Malmia och arenan för transport av aktiva och tekniska
funktionärer.
Respektera att rummen i ovanstående hotell är förbokade för åkare, tränare, lagledare och
tekniska funktionärer! Medföljande (föräldrar, släkt, vänner etc) och publik får inte ta del av
dessa rum utan hänvisas till nedanstående information.

Logi för familj, vänner och publik
Scandic Skellefteå
Kanalgatan 75
931 34 Skellefteå
Telefon:0910-75 24 00
E-post: skelleftea@scandichotels.com
Priser t.o.m 20 november
710 kronor/ enkelrum
810 kronor/ dubbelrum
1110 kronor/trippelrum
1310 kronor/fyrbäddsrum
Boka rum via skelleftea@scandichotels.com och ange kod SKE101217.
Promenadavstånd till arenan: 1,5 km
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8. MÅLTIDER
Lunch serveras i Restaurang Rinkside i Skellefteå Kraft Arena enligt följande:
Onsdag
11.00-14.00
Torsdag
11.00-14.00
Fredag
11.00-14.00
Lördag
11.00-14.00
Söndag
11.00-14.00
Pris: 85 kr / måltid
Dagens rätt på buffé inklusive sallad, smör, bröd, vatten och kaffe
Middag serveras i Restaurang Rinkside i Skellefteå Kraft Arena enligt följande:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

18.00-21.00
18.00-21.00
18.00-21.00

Pris: 90 kr / måltid
Varmrättsbuffé inklusive sallad, smör, bröd, vatten och kaffe
Alla måltider måste förbokas på blankett C03 (ange då även specialkost) senast 20
november och betalas i samband med förbokning till Skellefteå KFs Plusgiro 863496-6. Ange
att betalningen avser ”måltider SM-veckan+föreningens namn”.
Bokning av enstaka måltider kan göras på plats i åkarinformationen/-ackrediteringen fram till kl 16
dagen före måltiden önskas. Detta gäller alltså endast enstaka måltider och under förutsättning
att den huvudsakliga bokningen gjorts senast 20 november.
Måltidsbiljetter kvitteras ut vid ackreditering av respektive organisation som beställt måltider
(exempelvis lagledare). Arrangören plockar inte ut enstaka biljetter ur respektive kuvert för att
dela ut till enskilda individer.
Utan förbeställning kostar lunchen 98 kr. Middag måste förbeställas då restaurangen inte är
öppen för allmänheten kvällstid.

9. SM Kamratmåltid
Lördag 16 december kl 19.30-22:00 anordnas kamratmåltid för åkare och deras medföljande,
tränare, lagledare och tekniska funktionärer på Quality Hotel Skellefteå Stadshotell. Musik och
mingel kl 19.30-20.00, därefter middag som avslutas med disco. Sedan erbjuds filmkväll med
popcorn och glass för de som kan och önskar vara kvar ytterligare en stund.
Pris 190 kr/person
Meny
Alkoholfri välkomstdrink + snacks
Måltidsdryck
Kycklingfilé
Varmrökt pepparlax
Kikärtsbollar
Potatisrösti med norrlandsrökt fläsk
Apelsinmorötter
Grillade grönsaker
Tomat/mozzarella sallad
Brödkorg; Kågekaka, baguett
Vispat smör
Fetaostcreme
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Västerbottenssmör
Efterrätt: Äppelkaka med vaniljsås
Anmälan görs på blankett C03 senast 20 november och betalning sker i samband med
anmälan till Skellefteå KFs Plusgiro 863496-6. Ange att betalningen avser måltider SM-vecka.
Ange även förening. En inbetalning per förening.
Påbokning av enstaka kamratmåltider kan göras i mån av plats fram till torsdag 14 december kl
16.00 i åkarinformationen/-ackrediteringen i Skellefteå Kraft Arena.
Observera att måltidsbeställning (lunch, middag och kamratmåltid) är bindande och att det inte är
möjligt att avboka beställda måltider.

10. 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 2016, reglerna 322, och 353 samt relevanta ändringar i ISU
Communications.

11. MEDALJCEREMONIER
De tre bäst placerade åkarna i respektive kategori kommer att bli presenterade och hedrade vid
de officiella medaljceremonierna:
RM Flickor:
Övriga kategorier:

Fredag 15 december ca 18.40 off ice i området mellan A- och B-hallen,
intill Skellefteå KF’s kiosk.
Söndag 17 december efter avslutade tävlingar (ca 14.50)

Svenska Konståkningsförbundets guld-, silver- och bronsmedaljer ges till medaljörerna. Segrarna
i SM och JSM erhåller dessutom Riksidrottsförbundets mästerskapstecken. Samtliga deltagare
får hederspriser.

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 per deltagande förening med 5
deltagare eller färre, max tre (3) tränare per deltagande förening med fler än 5 deltagare, en (1)
lagledare per distrikt, en assisterande lagledare för distrikt med fler än 5 deltagande föreningar
samt fler än 10 deltagare samt till tekniska funktionärer. Ackrediteringen sker på Skellefteå Kraft
Arena och öppnar i samband med den första träningen, onsdagen den 13 december. Vidare
öppettider kommer sedan att anslås.
För att erhålla ackreditering som tränare krävs att personen har ett uppdrag som tränare i
föreningen.
Lagledaren utses av distriktet och ska ta ansvar för alla distriktets deltagande föreningar. Om
måltider beställts via distriktet (inte via förening) ansvarar lagledaren för att kvittera ut
måltidsbiljetter från ackrediteringen och fördela dessa mellan de föreningar/personer som beställt
måltid. Lagledaren ska också tömma distriktets informationsbox i ishallen och säkerställa alla
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lagets deltagare och tränare får ta del av informationen. Lagledaren måste vara extra observant
på tidsändringar samt skyndsamt meddela laget.

14. TRANSPORTER
Resa till Skellefteå

Till Skellefteå tar man sig enklast med flyg. Såväl SAS som Norwegian trafikerar Skellefteå
airport. Åkare, tränare och lagledare erhåller biljett till flygbuss gratis under förutsättning att
ankomst- och avreseuppgifter finns angivna på formulär C04 senast 20 november. Flygbussen
stannar utanför officiella tävlingshotellet.
Familj, vänner och publik har också möjlighet att åka med samma buss, men står själva för
biljettkostnaden. För information om tider och färdväg, läs mer på
http://www.skebuss.se/flygbuss-nar-du-reser-med-sas/
Vid tåg till Skellefteå ingår busstransfer till Skellefteå busstation varifrån det är gångavstånd till
officiella tävlingshotellet. Från några orter går även buss till Skellefteå busstation.
Åkare, tränare, lagledare och tekniska funktionärer erbjuds transport i minibussar mellan Quality
Hotel Skellefteå Stadshotell samt från BEST WESTERN Malmia Hotel och Skellefteå Kraft Arena.
Bussarna kommer att gå i skytteltrafik från onsdag morgon till söndag eftermiddag enligt en
tidtabell som anslås på hotellen och på arenan.

15. UPPVISNING
Anordnas inte vid denna SM-vecka.

16. TRÄNING
Den officiella träningen börjar onsdagen den 13 december. Detaljerat träningsschema med
indelning i grupper kommer att publiceras på SM-veckans hemsida
www.skatesweden.se/sv/sm2017/ efter anmälningstidens utgång. Observera att tider för de olika
klasserna är fastslagna i det preliminära schemat.

17. STARTORDNING/INFORMATIONSMÖTEN
Vid SM-veckan 2017/2018 sker ingen lottning av startordning för singelåkning.
I kortprogrammet baseras startordningen på placeringen i rankingen i kvalordning till SM. För de
kategorier där detta förfarande inte är möjligt kommer lottning att genomföras på sedvanligt sätt.
Obligatoriskt informationsmöte äger rum på onsdag 13 december och torsdag 14 december.
Varje deltagande förening skall ha minst en representant närvarande vid ett av mötena.
Föreningar med tävlande på torsdag 14 december uppmanas närvara på onsdagens
informationsmöte. Föreningar vars tävlande inte börjar förrän på fredag 15 december kan närvara
på torsdagens informationsmöte.

18. INFORMATION
Vid frågor kontakta:
Ingrid Thylin, Skellefteå Konståkningsförening
ingrid.thylin65@gmail.com, 076-806 00 55
Anna-Lena Stenlund, Skellefteå Konståkningsförening
systerals@hotmail.com, 070-516 27 50
Per Öhlund, Skellefteå Konståkningsförening
ohlund.per@gmail.com, 070-337 87 30
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Camilla Fredman och Caroline Andersson, Svenska Konståkningsförbundet,
smveckan@skatesweden.se 08-699 64 30 eller 08-699 64 22

19. ARENAOMRÅDE
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20. PRELIMINÄRT TIDSSCHEMA
PRELIMINÄRT TÄVLINGSSCHEMA
Onsdag 13 december

15:30
- 22:00

Träning – alla kategorier

Se sid 2

Torsdag 14 december

08:00
15:00
17:25
18:30
19:00
-21:15

Träning
RM Flickor
USM Pojkar
Invigning
JSM Damer

Se sid 2
Kortprogram
Kortprogram

07.00
12:15
14:25
15:20
18:10
18:30
19:00
19:25
-21:25
ca 18:40

Träning
USM Flickor
JSM Herrar
RM Flickor
Isdans
JSM Par
SM Herrar
SM Damer

Se sid 2
Kortprogram
Kortprogram
Friåkning
Kortdans
Kortprogram
Kortprogram
Kortprogram

Medaljceremoni RM Flickor

Off ice

Lördag 16 december

07:15
10:45
13:35
14:00
14:30
16:00
-18:45

Träning
USM Flickor
Isdans
JSM Par
USM Pojkar
JSM Damer

Se sid 2
Friåkning
Fridans
Friåkning
Friåkning
Friåkning

Söndag 17 december

07.30
10:30
11:45
12:15
14:50

Träning
JSM Herrar
SM Herrar
SM Damer
Medaljceremonier

Se sid 2
Friåkning
Friåkning
Friåkning

Fredag 15 december

Kortprogram
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PRELIMINÄRT TRÄNINGSSCHEMA

Dag

Tid
15:30
18:00
19:35

A-hall
RM Flickor
USM Pojkar
JSM Damer

Tid
C-hall
16:00 - USM Flickor
22:00 JSM Herrar
SM Damer
SM Herrar

Torsdag 14 december

08:00
09:50
11:05
13:20

RM Flickor
USM Pojkar
JSM Damer
JSM Herrar

08:30
09:05
10:00
10:35
12:50
15:40
16:15
18:30
19:05
19:55

Isdans - alla
Paråkning
SM Herrar
SM Damer
USM Flickor
SM Herrar
SM Damer
Isdans - alla
Paråkning
JSM Herrar

Fredag 15 december

07.00
08:40
09:25
09:55

USM Flickor
JSM Herrar
SM Herrar
SM Damer

08:30
10:15
12:30
13:05
14:00
17:00

RM Flickor
JSM Damer
Isdans - alla
Paråkning
USM Pojkar
JSM Damer

Lördag 16 december

07:15
09:10

USM Flickor
USM Pojkar

07:45
08:20
09:10
09:45
12:00
12:35
15:00
16:05
16:40

Isdans – alla
Paråkning
JSM Herrar
JSM Damer
SM Herrar
SM Damer
JSM Herrar
SM Herrar
SM Damer

Söndag 17 december

07.30
08:05

SM Herrar
SM Damer

07:30

JSM Herrar

Onsdag 13 december

Schema för möten
Onsdag 13 december

19:30

Informationsmöte 1

Torsdag 14 december

13:00
13:30
16:00

Domarmöte
Möte tekniska paneler
Informationsmöte 2

08:30

Round Table Discussion RM,
USM, JSM
Round Table Discussion SM

Söndag 17 december

15:30

Skellefteå Arena
Skellefteå Arena
Skellefteå Arena
Skellefteå Arena
Skellefteå Arena
Skellefteå Arena
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