
 
 

Inbjudan till Stjärntävling 

    Gull-Olle Pokalen 2016 
         19 – 20 mars i Norrköping 

 

Tävlingsplats Himmelstalundshallen (Inomhus, uppvärmd, 30 x 60m) 

Vattenverksvägen 12, 601 02 Norrköping (N58’35,29’;E16’8,47’) 

 
Tävlingsdagar Lördag den 19 mars 2016 samt söndag den 20 mars 2016. 

 

 Preliminära tider: 

Fredag den 18 mars: Fastställande av startordning på NKK´s kansli 

i Himmelstalundshallen kl 18.00. Startordningen publiceras på 

http://www.norkk.se. 

  

Lördag den 19 mars kl. 08.15   bedömarmöte 

    kl. 09.00 – 18.00  tävling 

Söndag den 20 mars kl. 09.00 – 17.00  tävling 

 

Tävlingsklasser Miniorer C Flickor och Pojkar  Friåkning 

 Ungdom C Flickor och Pojkar Friåkning 

 Juniorer C Damer och Herrar Friåkning 

Senior C Damer och Herrar Friåkning 

 

 Minior B Flickor och Pojkar Friåkning 

 Ungdom B 13 Flickor  Friåkning 

 Ungdom B 15_1 Flickor  Friåkning 

 Ungdom B 15_2 Flickor  Friåkning 

 Junior B_1 Damer  Friåkning 

 Junior B_2 Damer  Friåkning 

  

 Åkare från klubbar inom ÖGKF kommer att prioriteras. Klasser med 

för få anmälda kan komma att strykas. 

 

Tävlingsregler  Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsongen 

2015/2016 för stjärntävling 

 

Resultat Sluten bedömning. 

Resultatbestämning genom majoritetsberäkning. Halva startfältet i 

varje klass får individuella placeringar, andra halvan delar plats. 

 
Testkrav Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsong 

2015/2016 

 

Licenskrav  Enligt Svenska Konståkningsförbundets tävlingsregler för säsongen 

2015/2016 

 

Musik Musikåtergivning på CD 

 

http://www.norkk.se/


Priser Hederspriser till alla. Specialpriser kommer att delas ut. 

 
PUL Tävlingsdeltagare och funktionärer som anmäler sig till tävlingen 

samtycker till att deras personuppgifter registreras i 

tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören inom ramen för 

sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggör uppgifterna och kan 

publicera bilder från tävlingen och prisceremonier. 

 
Anmälningsavgift 325 kr för deltagare med 1 program, 525 kr för deltagare med 2 

program (gäller även specialinriktade klasser). 

Avgiften ska inbetalas på bankgiro 874-0094 efter bekräftelse från 

arrangören. Vid efteranmälan ska dubbel avgift erläggas. 

 

Anmälan Anmälan till tävling görs via IndTA systemet senast måndagen den 

29 februari 2016. 

 

Anmälningsavgifter betalas in efter att bekräftelse på 

deltagande erhållits senast 5 dagar efter anmälningstidens 

utgång 

 
Anmälan ska innehålla personuppgifter, förening, tävlingsklass, 

testnivå samt bevis på inbetald åkarlicens (alla uppgifter följer med 

åkaren från IdrottOnline till IndTA om dessa är korrekt registrerade). 

Anmälan som inte är komplett enligt ovan betraktas som 

efteranmälan och dubbel anmälningsavgift ska betalas 

 

Vid för stort deltagarantal begränsas antalet deltagare enligt 

prioriteringarna som angetts under Tävlingsklasser 

 

Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång gäller delvis 

återbetalning av anmälningsavgift enligt § 119 i Generella regler 

 

 

Arrangören Norrköpings Konståkningsklubb, Box 12037, 600 12 Norrköping. 

Besöksadress: Vattenverksvägen, Himmelstalundshallen.  

 Hemsida: http://www.norkk.se  

 Mail: info@norrkopingskonstakningsklubb.se 

 

Logi 
 

Måltider Café med lunchförsäljning kommer att finnas under hela helgen 
 

Övrig information 
 

Upplysningar Louise Holmsköld, 0705-755379, loho@live.se 

Annika Pohlman, 0705-536735, fam.pohlman@telia.com 

 

 
Varmt välkomna till Norrköping och Himmelstalundshallen! 

Vi ser fram emot fina tävlingar och bra prestationer 

http://www.norkk.se/
mailto:info@norrkopingskonstakningsklubb.se

