Svenska Skridskoförbundet och arrangören
SK Pollux har äran att inbjuda till

SVENSKA UNGDOMSMÄSTERSKAPEN 2017
samt
Nationell tävling
11–
11–12 februari
februari 2017
ABB Arena Syd, Västerås

Nationell tävling
Den nationella tävlingen är för klasserna Pojkar/Flickor -10 samt 11-12 år

Distanser
Pojkar/Flickor -10år
Pojkar/Flickor 11-12år

födda 2006 födda 2004 - 2005

300 och 500 m, 300 och 500 m
300 och 500 m, 300 och 1000 m

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften och avgiften för SM-banketten betalas till SK Pollux bankgiro 5005-1192 i
samband med anmälan. Anmälan är inte giltig om anmälningsavgiften inte är betald. Vid återbud
återbetalas ej anmälningsavgiften efter lottning.
Startavgift 200 kr

Anmälningar
Anmälan sker via e-post till: skridsko@skpollux.se senast fredag 3/2 klockan 20:00.
Skriv namn och födelsedatum (år/mån/dag) på de som ska starta och hur många som kommer på
SM-banketten.

Ungdomsmästerskapen
Ungdomsmästerskapen
Tävlingarna arrangeras enligt Svenska Skridskoförbundets regelverk för SM tävlingar.

Vem får starta i Ungdomsmästerskapen?
Tävlingarna är öppna för svensk medborgare tillhörande förening ansluten till Svenska
Skridskoförbundet. Tävlingarna är även öppna för icke svensk medborgare, vilken sedan minst ett
år bor i Sverige och tillhör en förening ansluten till Svenska Skridskoförbundet och som inte
samma säsong (1/7 - 30/6) deltar i nationellt mästerskap i hemlandet.

Distanser SM
Flickor 13 – 14år
Flickor 15 – 16år
Stafett flickor 13 – 16år

födda 2002 - 2003
födda 2000 - 2001
födda 2000 - 2003

500 och 1 500 m, 1 000 m
500 och 1 500 m, 1 000 och 3000 m
3 ×1 000 m

Pojkar 13 – 14år
Pojkar 15 – 16år
Stafett pojkar 13 – 16år

födda 2002 - 2003
födda 2000 - 2001
födda 2000 - 2003

500 och 1 500 m, 1000 m
500 och 1 500 m, 1 000 och 3 000 m
3 ×1 000 m

Tävlingsprogram
Fredag 10/2

19:00

Lördag 11/2
12:40
12:50-13:20
13:20
13:40
19:00

12:20
Lagledarmöte
Invigning med bland annat flaggparad *
Isträning
Ispreparering
Tävling Dag 1
SM Bankett på Falkenbergska kvarnen
med prisutdelning

08:30
08:50-12:00

08:00-08:30
Isträning
Ispreparering / Lagledarmöte
Tävling Dag 2
Prisutdelning

Söndag 12/2

Lottning i ABB Arena Syd

* Invigningen avslutas med att samtliga aktiva och ledare åker in på isen med sina klubbflaggor.
Så när invigningen inleds uppmanas samtliga att stå beredda där man går på isen för att åka in
efter att nationalsången är slut. Så medtag klubbflaggor, banderoller eller liknande.
Med tanke på den istid vi har tillgänglig kommer tävlingen att behöva köras fort. Vi ber alla aktiva
att vara beredda vid bänken i god tid före sitt par så att vi under tävlingens gång får så lite väntan
som möjligt. Vi skall i möjligaste mån tillgodose de aktivas behov av vila mellan loppen.
Tävlingsordningen kommer att utformas efter att vi fått in anmälningar när vi vet hur många
startande det är i varje klass.

Anmälningar
Anmälan sker via e-post till: skridsko@skpollux.se senast fredag 3/2 klockan 20:00.
Skriv namn och födelsedatum (år/mån/dag) på de som ska starta, hur många stafettlag och hur
många som kommer på SM-banketten. Uppge även telefonnummer till den ledare som företräder
klubben.

Anmälningsavgifter
Anmälningsavgiften och till SM-banketten betalas till SK Pollux bankgiro 5005-1192 i samband
med anmälan. Anmälan är inte giltig om anmälningsavgiften inte är betald. Vid återbud
återbetalas ej anmälningsavgiften efter lottning.
Startavgift 200 kr
Startavgift stafett
SM-banketten
anhöriga.

200 kr/lag
200 kr för SM deltagare, övriga tävlande, funktionärer, ledare och

Lottnings-- och lagledarmöten
Lottnings
Lottning sker fredagen den 16/2 klockan 19:00 i ABB Arena Syd. Vid gruppering, rankning,
lottning och parsammansättning för ungdomsmästerskapet tillämpas Svenska Skridskoförbundets
regelverk för SM-tävlingar.
Samtliga deltagande föreningar förväntas vara representerade av minst en lagledare på de
lottnings- och lagledarmöten som hålls. Då lottningen hålls på fredagskvällen och vi vet att det är
mycket svårt med boendet så kommer vi att erbjuda klubbarna att bli kontaktade per telefon inför
lottningen. Kontaktuppgifter till respektive klubbs ansvarige uppges i samband med anmälan.

Anti--doping
Anti
Dopingkontroller kan komma att genomoföras i enlighet med Riksidrottsförbunds regelverk.

SM--bankett
SM
SM Bankett arrangeras på lördagen den 11/2 kl 19.00 på Falkenbergska Kvarnen. Till middagen
bjuds kycklingfilé med soltorkade tomater och fetaost, läsk samt till dessert en pannacotta.
Kom ihåg att anmäla till banketten samtidigt som tävlingsanmälan. Uppge i anmälan om ni är
allergisk mot något.

Förslag på logi
Under SM helgen är det en stor konferens i Västerås och i princip alla hotell är uppbokade. Vi har
gått ut med information om detta tidigare och det står publicerat på SK Pollux hemsida.
Enkelrum kan finnas kvar på Ta Inn Hotell (021-10 53 00).
Ett lägenhetshotell Room Apartment Hotel (021-101270) kan eventuellt hjälpa till med rum.
Kontakta hotellet för att boka.
Enkelrum med trinett-kök och privat badrum: från 725.-/natt
Enkelrum som ovan + extrasäng: från 1050:-/natt
Dubbelrum med trinett-kök och privat badrum: från 1200:-/natt
Vi har även ett enkelrum bokat på First Hotel Plaza.p
Detta kostar 1400:- och bokas genom att ringa Per Nilsson 0706-33 71 68 eller via
mail perni@jcd.se. Senast 3/2.
Utöver detta har vi bokat en gympasal.
Pris för plats gymnastiksal 100kr per person.
Bokas genom att ringa Per Nilsson 0706-33 71 68 eller via mail perni@jcd.se senast 24/1.

Sponsorer SK Pollux

Sponsorer Svenska Skridskoförbundet

