Indbydelse
til Oktoberkonkurrencen 23. – 25. oktober 2015
Tid og sted
Konkurrencen afvikles i Gentofte Skøjtehal, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte.
Tidsplan fremsendes til klubberne snarest efter tilmeldingsfristens udløb.
Arrangør
Gentofte Kunstskøjteløber Forening (GKF)
Konkurrenceart
Oktoberkonkurrencen er for mesterskabs- og konkurrenceløbere, der er medlem af en
klub under Dansk Skøjte Union samt enkelte klubber fra Sverige.
I mesterskabsrækkerne konkurreres der både i kort og langt program fra Debs og
opad.
Deltagerbetingelser, rækkeinddeling og præmierækker
Der konkurreres i alle sololøbsrækker, og Oktoberkonkurrencen følger samme regler,
som gælder ved DSUs konkurrencer.
Lodtrækning
Der foretages lodtrækning onsdag, den 21. oktober 2015. Startlister for hver række
vil blive lagt på GKFs hjemmeside senest torsdag – www.gkf.dk
Musik
Der skal benyttes CD. Al musik skal starte ved Cd’ens start, og der må ikke være
anden musik på. Cd’en skal være tydeligt mærket med løberens navn, klub samt
deltagerrække.
Musik afleveres straks ved ankomst til skøjtehallen. Der vil være opstillet kasser til
CD’er for hver række ved ”kiosken” ved indgangen.
Tilmeldingsfrist
Sidste frist for tilmelding og betaling er mandag, den 5 . oktober 2015.
Da der maksimalt er plads til 150 løbere, vil tilmeldingen ske efter ”først til mølle”
princippet.

Deltagerliste
Udarbejdes af GKF og fremsendes til alle deltagende klubber/foreninger – snarest
efter tilmeldingsfristens udløb.
Programindholdsskemaer
Skemaer på nye og ændrede programmer bedes fremsendt senest mandag den 12.
oktober 2015. Allerede eksisterende skemaer bruges fra ISU-systemet.
Dommere og tekniske paneler
Dommer- og tekniske paneler offentliggøres ved konkurrencens start. Det tilstræbes
at alle rækker bedømmes af tre dommere, men dette kan ikke garanteres.
Præmieoverrækkelse
Der vil være præmieoverrækkelse både lørdag og søndag.
Tilmelding
Tilmelding skal foregå skriftligt, ved brug af vedlagte tilmeldingsblanket, og skal
indeholde følgende oplysninger: Deltagerens navn, klub/forening, fødselsdato, evt.
bestået mærke samt række, hvori der ønskes deltagelse. Tilmeldingen er kun
gældende ved korrekt udfyldelse.
Tilmeldingen fremsendes via mail til:
Sanne Colmor, E-mail info@gkf.dk
Deltagergebyr:
kr. 500,- for løbere med ét program og kr. 650,- for løbere med 2 programmer
Beløbet indbetales til Jyske Bank, reg.nr. 0691 kontonr. 0002630737 med angivelse
af klubnavn.
Yderligere information
kan fås ved henvendelse til Sanne Colmor, tlf.: 26296339 el. e-mail: info@gkf.dk.
GKF forbeholder sig ret til ændringer i programmet og er ikke ansvarlig for skader og uheld,
der måtte overgå deltagerne eller officials i forbindelse med arrangementet.
GKF forbeholder sig ret til at begrænse deltagerantallet, såfremt tilmeldingerne udvirker en
afviklingstid, som overskrider den for klubben til rådighed værende istid. I så fald vil det gå ud
over de sidst tilmeldte løbere.

Mange hilsner og på gensyn til Oktoberkonkurrencen 2015
Gentofte Kunstskøjteløber Forening

Gentofte Kunstskøjteløber Forening
Ved Stadion 6  2820 Gentofte  Danmark  email : gkf@gkf.dk

