Pressmeddelande från Skellefteå Konståkningsförening
Skellefteå 2017-11-23
Den 13-17 december intas Skellefteå Kraft Arena av den svenska konståkningseliten då SM-veckan
i konståkning går av stapeln.
SM i konståkning arrangeras av Skellefteå Konståkningsförening i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet i Skellefteå kraft Arena och är det största nationella konståkningsarrangemanget i Sverige.
Till tävlingarna kommer cirka hundra åkare, som under hösten kvalificerat sig genom tuffa tävlingar i elitserien. Under veckan avgörs SM för ungdomar, juniorer och seniorer samt Riksmästerskapen för de yngsta ungdomarna.
SM-veckan 2017/2018 i Skellefteå blir en milstolpe då de tre disciplinerna inom singelåkning,
paråkning och isdans för första gången genomförs på samma SM och är sista delen av uttagningsprocessen till OS, som hålls i Pyeongchang, Sydkorea i februari.
Det i är en stor ära för Skellefteå konståkningsförening att få anordna SM i konståkning, som innebär också en enorm ideell insats från föräldrar och övriga volontärer. Projekt- och tävlingsledning
håller nu på för fullt med att planera och förbereda arbetet i de olika ansvarsgrupperna.
- Det är ett nöje att samarbeta med en sådan entusiastisk och seriös arrangörsförening som
Skellefteå Konståkningsförening och med så proffsig arenapersonal som i Skellefteå Kraft Arena,
säger Camilla Fredman, tävlingsansvarig på Svenska Konståkningsförbundet. Skellefteå kommer
att bjuda på fina tävlingar!
Projektledaren Ingrid Thylin hoppas att många kommer att ta chansen att uppleva detta ”live”.
- Att på nära håll få se de bästa konståkarna i Sverige utöva sin idrott med fart och styrka kommer
bli en upplevelse. Det ger en ytterligare en dimension att se konståkning i verkligheten jämfört
med på TV, menar Ingrid Thylin.
Under invigningen den 14/12 kommer åkare ur Skellefteå konståkningsförenings högsta träningsgrupper göra en uppvisning.
För tider – se bilaga!
Frågor besvaras av:
Ingrid Thylin (070-341 01 55), Projektledare SM-veckan i kontåkning 2017
Anna-Lena Stenlund (070-516 27 50) Tävlingsledare SM-veckan i konståkning 2017
Per Öhlund (070-337 87 30), Tävlingsledare SM-veckan i konståkning 2017

www4.idrottonline.se/SkellefteaKF-Konstakning

Tider för tävling SM 2017
Torsdag 14 december

15.00
17.25
18.30
19.00-21.15

RM Flickor - kortprogram
USM Pojkar – kortprogram
Invigning
JSM Damer – kortprogram

Fredag 15 december

12.15
14.25
15.20
18.10
18.30
18.40
19.00
19.25-21.25

USM Flickor - kortprogram
JSM Herrar - kortprogram
RM Flickor – friåkning
Isdans – kortprogram
JSM Par - kortprogram
Medaljceremoni RM Flickor - off ice
SM Herrar - kortprogram
SM Damer

Lördag 16 december

10.45
13.35
14.00
14.30
16.00-18.45

USM Flickor - friåkning
Isdans - fridans
JSM Par - friåkning
USM Pojkar - friåkning
JSM Damer - friåkning

Söndag 17 december

10.30
11.45
12.15
14.50

JSM Herrar - friåkning
SM Herrar - friåkning
SM Damer - friåkning
Medaljceremonier

Länkar
SM-hemsida: www.smskekf.com
Skellefteå konståkningsförening: www4.idrottonline.se/SkellefteaKF-Konstakning
Bifogas:
- Logotyp för Skellefteå konståkning och SKF
- Logotyp för SM-veckan i Konståkning 2017
- Bild på Alexander Majorov

