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1. ALLMÄNT 
Tävlingarna kommer att genomföras i enlighet med Svenska Konståkningsförbundets Tävlings 
och Uppvisningsregler, Tekniska regler för tävlingssäsongen 2014/2015, ISU Regulations 2014 
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: IFK Västerås Konståkningsklubb i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet 
 
Plats: ABB Arena Nord, Västerås 
 
Arena med intilliggande uppvärmd ishall. 
Isytan 60 m x 30 m. 
 



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) En 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) Liggpiruett 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) Ett trippelhopp 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-piruett – valfri (8 varv) 

e) Himmels- eller sidledspiruett (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 50 sekunder, men får vara kortare 
 
 
FRIÅKNING 

Tekniskt innehåll: I enlighet med SKF:s Tekniska regler för singelåkning 2014/2015 

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

 
 
TESTKRAV 

Basictest:   Lägst 4 
Fritest:  Lägst 4 



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-liggpiruett (8 varv) 

e) Sittpiruett 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) En hoppkombination bestående av ett dubbel- och ett trippelhopp eller två 
trippelhopp 

d) Hopp-i-liggpiruett (8 varv) 

e) Himmels- eller sidledspiruett (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 50 sekunder, men får vara kortare 

 
 
FRIÅKNING 

Tekniskt innehåll: I enlighet med SKF:s Tekniska regler för singelåkning 2014/2015 

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

 
 
TESTKRAV 

Basictest:   Lägst 4 
Fritest:  Lägst 4 



Ungdom Pojkar och Ungdom Flickor 15 – USM 
 
KORTPROGRAM 
 
Föreskrivna element: 

POJKAR:  
a) Dubbel Axel 

b) Ett dubbel- eller trippelhopp omedelbart föregått av sammanbindande steg 
och/eller andra jämförbara friåkningsrörelser. Får inte vara samma hopp som 
under a) 

c) En hoppkombination bestående av två dubbelhopp eller ett dubbel- och ett 
trippelhopp 

d) Liggpiruett eller sittpiruett med ett fotbyte och utan hoppingång (6 varv) 

e) Piruettkombination med endast ett byte av fot (5 varv/fot) 

f) Stegsekvens med fullt utnyttjande av isbanan 
 
FLICKOR:  

a) Dubbel Axel 

b) Ett dubbel- eller trippelhopp omedelbart föregått av sammanbindande steg 
och/eller andra jämförbara friåkningsrörelser. Får inte vara samma hopp som 
under a) 

c) En hoppkombination bestående av två dubbelhopp eller ett dubbel- och ett 
trippelhopp.  

d) Himmels- eller sidledspiruett (6 varv) 

e) Piruettkombination med endast ett byte av fot (5 varv/fot) 

f) Stegsekvens med fullt utnyttjande av isbanan 
 
 
Programlängd:  Max 2 minuter och 30 sekunder, men får vara kortare 

 
 
FRIÅKNING 

Tekniskt innehåll: I enlighet med SKF:s Tekniska regler för singelåkning 2014/2015 

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 



Ungdom Flickor 13 – RM 
 
KORTPROGRAM 
 
Föreskrivna element: 

a) Dubbel Axel 

b) Ett dubbel- eller trippelhopp omedelbart föregått av sammanbindande steg 
och/eller andra jämförbara friåkningsrörelser. Får inte vara samma hopp som 
under a) 

c) En hoppkombination bestående av två dubbelhopp eller ett dubbel- och ett 
trippelhopp.  

d) Himmels- eller sidledspiruett (6 varv) 

e) Piruettkombination med endast ett byte av fot (5 varv/fot) 

f) Stegsekvens med fullt utnyttjande av isbanan 
 
 
Programlängd:  Max 2 minuter och 30 sekunder, men får vara kortare 

 
 
FRIÅKNING 

Tekniskt innehåll: I enlighet med SKF:s Tekniska regler för singelåkning 2014/2015 

Programlängd:  3 minuter, +/- 10 sekunder 
 
 
TESTKRAV 

Basictest:   Lägst 3 
Fritest:  Lägst 3 



Seniorer Par – SM 
 
KORTPROGRAM 
 
Föreskrivna element: 

a) Valfritt Hip lift take-off (Grupp 3) 

b) Twistlyft (dubbel el trippel) 

c) Kasthopp (valfritt, dubbel eller trippel) 

d) Solohopp (valfritt, dubbel eller trippel) 

e) Solopiruettkombination med endast ett fotbyte 

f) Dödsspiral framåt innerskär 

g) Stegsekvens med fullt utnyttjande av isbanan 

 
 
Programlängd:  Max 2 minuter och 50 sekunder, men får vara kortare 
 
 
FRIÅKNING 

Tekniskt innehåll: I enlighet med SKF:s Tekniska regler för paråkning 2014/2015 

Programlängd:  4 minuter och 30 sekunder, +/-10 sekunder 
 
 

TESTKRAV 

Basictest:   Lägst 3 
Fritest:  Lägst 3 
 
 



Juniorer Par – JSM 
 
KORTPROGRAM 
 
Föreskrivna element: 

a) Toe Loop Hip Lift take-off (Grupp 3) 

b) Twistlyft (dubbel eller trippel) 

c) Dubbel eller trippel Ögel kasthopp 

d) Dubbel ögel eller dubbel Lutz solohopp 

e) Solopiruettkombination med endast ett fotbyte 

f) Dödsspiral framåt innerskär 

g) Stegsekvens med fullt utnyttjande av isbanan 

 
Programlängd:  Max 2 minuter och 50 sekunder, men får vara kortare 
 
 
FRIÅKNING 

Tekniskt innehåll: I enlighet med SKF:s Tekniska regler för paråkning 2014/2015 

Programlängd:  4 minuter, +/-10 sekunder 
 
 
TESTKRAV 

Basictest:   Lägst 3 
Fritest:  Lägst 3 

 
 
Ungdom Par – USM 
 
FRIÅKNING 

Tekniskt innehåll: I enlighet med SKF:s Tekniska regler för paråkning 2014/2015 

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 2014/2015 

Programlängd:  3 minuter, +/- 10 sekunder 

 
TESTKRAV:   Lägst Fritest 1 och Basictest 1 



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 12 

SM Seniorer Herrar 8 

JSM Juniorer Damer 24 

JSM Juniorer Herrar 10 

USM Ungdom Flickor 15 18 

USM Ungdom Pojkar 10 

RM Ungdom Flickor 13 18 

Antalet deltagare i Paråkning är inte begränsat. 
 
Anmälan skall göras senast den 17 november 2014 genom IndTA. 

Anmälan ska innehålla: 
1. Anmälan av deltagande åkare i IndTA 
2. Ifylld blankett ”Press & Musikinformation” (C10) för varje åkare/par 
3. Betald anmälningsavgift 
 

Planned Program behöver endast skickas in för åkare som inte deltagit i 
Elitserien/Morgondagare samt om ändringar gjorts efter sista Elitseriedeltävlingen. 
 
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 senast 24 november 2014 
(observera att följande måste skickas in separat och inte kan anmälas via IndTA): 
 
 Anmälan av SAMTLIGA personer som ska ackrediteras på blankett ”Lagets 

sammansättning” (C01). Observera att ingen ackreditering kommer att ges om personen 
inte är anmäld på denna blankett. Detta kan inte anmälas via IndTA. Observera även 
begränsningen av vilka som kan ackrediteras (punkt 12). 

 Bokning av måltider och SM-buffé på blankett C03. Detta kan inte anmälas via IndTA. 

 Ankomst anges på blankett C04 
Observera att ankomsttiderna är nödvändiga för planeringen av onsdagens träningsschema 
även om ingen transportservice finns. Om ingen uppgift om ankomst lämnats i tid kommer 
inga ändringsönskemål att accepteras. 

 

Svenska Konståkningsförbundet ber SDF att om möjligt samordna blanketterna C01, C03 
och C04 för föreningarna i sitt distrikt. 
 
De officiella blanketterna måste användas och skall skickas till: 
 
E-post: smveckan@gmail.com eller 
 
Svenska Konståkningsförbundet 
Idrottens Hus 
114 73 Stockholm 
 
Anmälningar på annat sätt än via IndTA samt med de efterfrågade officiella blanketterna 
kommer inte att accepteras. 

mailto:smveckan@gmail.com


 
Anmälningsblanketterna finns även på SM-veckans hemsida via länk från 
http://skatesweden.se/sv/sm2014/ 
 

4. ANMÄLNINGSAVGIFT 
Anmälningsavgiften är 1 200 kr per deltagande åkare/par och skall betalas in på IFK Västerås 
Konståkningsklubbs BG 249-6966 innan anmälningstidens utgång den 17 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 24 november 2014. 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 mailas in i förväg 
som digitala filer i samband med anmälan. På så sätt kan filerna läggas in i förväg och provspelas 
i arenan. 
 
Musiken mejlas som bilagor i mp3-format eller liknande till följande adresser senast 24 
november 2014. 
Mejladresser och instruktioner hittas på SM-veckans hemsida 
http://skatesweden.se/sv/sm2014/ under rubriken ”För åkare”/”Musik”. 
 
Observera: Filens namn ska innehålla följande uppgifter: Åkarens förnamn, åkarens 
efternamn, förening, klass, kortprogram/friåkning, speltiden (inte åktiden), t.ex  
IngaSvensson_IFKVästerås_U13_fri_308.mp3. Se till att själva filen har korrekt namn och att 
namnet inte ändrats bara i musikspelningsprogrammet. Se också till att själva musiken mejlas in 
och inte en spellista.  
 
Mejladresser (finns också på SM-hemsidan http://skatesweden.se/sv/sm2014/): 

Klass Friåkningsmusik Kortprogram 

Flickor/Damer 

Ungdom A13 upload.UA13_fr.va3we0oiv2@u.box.com upload.UA13_ko.ca22gyu9uq@u.box.com 

Ungdom A15 upload.UA15_fr.7efx6fb7vt@u.box.com upload.UA15_ko.i3soes1xl4@u.box.com 

Junior A upload.JA_fri.4txbikz4h0@u.box.com upload.JA_kort.mjwgsp7e94@u.box.com 

Senior Damer upload.SD_fri.q6572a29bd@u.box.com  upload.SD_kort.ev3ftcrh68@u.box.com 

Pojkar/Herrar/Par 

Ungdom Pojkar upload.UP_fri.4uob3i991h@u.box.com  upload.UP_kort.k20efs8c4x@u.box.com  

Juniorer Herrar upload.JH_fri.mae5siy3z8@u.box.com  upload.JH_Kort.ovtgflmuy4@u.box.com 

Seniorer Herrar upload.SH_fri.487dg7d2vt@u.box.com  upload.SH_kort.l1cigzci8h@u.box.com  

Par upload.Par_fri.rh26tb0til@u.box.com upload.Par_kor.5fit845j7w@u.box.com 

 
 
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. 
 

http://skatesweden.se/sv/sm2014/
http://skatesweden.se/sv/sm2014/
http://skatesweden.se/sv/sm2014/
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mailto:upload.JA_fri.4txbikz4h0@u.box.com
mailto:upload.JA_kort.mjwgsp7e94@u.box.com
mailto:upload.SD_fri.q6572a29bd@u.box.com
mailto:upload.SD_kort.ev3ftcrh68@u.box.com
mailto:upload.UP_fri.4uob3i991h@u.box.com
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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 på blankett C10 ”Press & Musikinformation”.  
 

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. 

 
7. LOGI 
För alla tävlande, tränare, domare och tekniska funktionärer rekommenderar vi det officiella 
tävlingshotellet SM-hotellet: 
 
First Hotel Plaza 
Kopparbergsvägen 10  
Telefon: 021-101010 
Mail: reservations.plaza@firsthotels.se  
Hemsida: www.firsthotels.se  
Ring eller maila för att boka rum och ange Block: Konståknings SM 
 
Avstånd från Västerås C, 300 meter. 
 
Med buss tar det 5-8 minuter till tävlingsarenan.  
 
Pris 
Enkelrum:  600:-  
Dubbelrum  700kr/natt 
3-bäddsrum  1050kr/natt 
4-bäddsrum  1400kr/natt 
I priset ingår:  Frukostbuffé & WiFi 
 
OBS! Antalet rum på åkarhotellet är begränsat, därför ber vi er respektera att de förbokade 
rummen är till för åkare, tränare och lagledare. Boka så fort som möjligt, senast den 20 
november, för att säkerställa plats. För familjemedlemmar och övrig publik finns det rum att boka 
till fördelaktiga priser på andra hotell i Västerås, se hemsidan http://skatesweden.se/sv/sm2014/ 
för rekommendationer och bokningskoder.  
 
Deltagande föreningar ansvarar själva för all bokning av logi för sina deltagare. Betalning 
görs direkt till hotellet.  
 

 
 

 

mailto:reservations.plaza@firsthotels.se
http://www.firsthotels.se/
http://skatesweden.se/sv/sm2014/


 
 



8. MÅLTIDER 
Måltider serveras i restaurangen i ABB Arena Nord enligt följande: 
 
Onsdag  Middag 
Torsdag Lunch och middag 
Fredag  Lunch och middag 
Lördag  Lunch 
Söndag Lunch 
 
Lunch serveras kl 11.30 – 14  
Middag serveras kl 18 – 21 
 
 
Pris:  89 kr per måltid 
 
Det kommer att finnas två rätter samt salladsbuffé. Meny för SM-veckan kommer vi att lägga upp 
på hemsidan så snart den är tillgänglig.  
 
Alla måltider måste förbokas på blankett C03 (ange då även specialkost) och betalas i 
samband med anmälan till IFK Västerås Konståkningsklubbs BG 249-6966. Ange att 
betalningen avser måltider SM-veckan. 
 
Måltidsbiljetter kvitteras ut av respektive organisation som beställt måltider. Arrangören plockar 
inte ut enstaka biljetter ur respektive kuvert för att dela ut till enskilda individer. 
 

9. SM-bankett 
Lördag kväll kl 20:30 anordnas SM-bankett för åkare och deras medföljande, tränare, lagledare 
och tekniska funktionärer i Aros Congress Center (ca 200 meter från First Hotell Plaza). För mer 
information, se SM-hemsidan http://skatesweden.se/sv/sm2014/.  
 
Pris 350 kr 
 

Anmälan görs på blankett C03, och betalning sker i samband med anmälan till IFK Västerås 
Konståkningsklubbs BG 249-6966. Ange att betalningen avser måltider SM-vecka. Ange även 
förening. En inbetalning per förening. 

 
 

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 2014, reglerna 322, och 353 samt relevanta ändringar i ISU 
Communications. 
 
 
 

http://skatesweden.se/sv/sm2014/


11. MEDALJCEREMONIER 
De tre bäst placerade åkarna i respektive kategori kommer att bli presenterade och hedrade vid 
den officiella Medaljceremonin på söndagen den 14 december efter avslutade tävlingar.  
 
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 i arenan och öppnar 
i samband med den första träningen, onsdagen den 10 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 
lagets deltagare och tränare får ta del av informationen. Lagledaren måste vara extra observant 
på tidsändringar samt skyndsamt meddela laget. 
 

14. TRANSPORTER 
 

Resa till Västerås 
 
Till Västerås tar man sig med tåg, buss eller bil. Från Arlanda finns direktbuss. 
 
Tåg: SJ erbjuder rabatterade priser via SM-hemsidan. Vid ankomst är det gångavstånd från 
Västerås Resecentrum till First Hotell Plaza (ca 300 m).  
 
Buss: Swebus erbjuder direktbuss från t.ex. Arlanda och Stockholm. Ankomst sker till Västerås C. 
 

Transporter i Västerås 
 
I huvudsak kommer transporter för åkare och funktionärer under SM i Västerås att ske med 
ordinarie stadsbussar. Gratis buss vid uppvisande av ackrediteringskort för tävlande, tränare, 
lagledare och tekniska funktionärer. Buss från hotell till tävlingsområdet avgår ca var 5:e minut 
och restiden är ca 5-8 minuter.  
 
Vid ankomst till Västerås erbjuds tävlande, tränare, domare och tekniska funktionärer gratis resa 
med buss till tävlingsarenan. Bussbiljett hämtas ut i hotellreceptionen till First Hotell Plaza. 
Observera att uppgift om ankomst och avresa ska lämnas även om busskort inte önskas 
för planering av träningstider på onsdag 10 december. 
 
Enklaste väg mellan First Hotel Plaza och ABB Arena Nord är med Buss 2, 6 eller 21.  
Buss från hotell till tävlingsområdet avgår ca var 5:e minut och restiden är ca 5-8 minuter. 
 



Busslinjerna 2 (mot Norra Gryta), 6 (mot Rönnby) och 21 (mot Skultuna) avgår från Stora Gatan, 
ca 150 meter från First Hotel Plaza. Avstigning vid Rocklunda Södra. Därifrån cirka 200 meter till 
både ABB Arena Nord och Mimerhallen. 
 
Vid resa till Hotell First Plaza är det samma busslinjer, avstigning vid hållplats Stora Gatan. 
Avstånd från Hotell First Plaza till busshållplats är ca 250 meter. 
 
  
Bussar: 
Busslinjerna 2 (mot Norra Gryta), 6 (mot Rönnby) och 21 (mot Skultuna) avgår från Stora Gatan, 
ca 150 meter från First Hotel Plaza. Avstigning vid Rocklunda Södra. Därifrån cirka 200 meter till 
både ABB Arena Nord och Mimerhallen. 
Vid resa till Hotell First Plaza är det samma busslinjer, avstigning vid hållplats Stora Gatan. 
Avstånd från Hotell First Plaza till busshållplats är ca 250 meter. 
  
 
Samma busslinjer som avgår från hotellet avgår även från Västerås C (se ovan). 
 
Länk till tidtabeller för aktuella busslinjer. 
 
 

15. UPPVISNING 
Anordnas inte vid denna SM-vecka. 
 

16. TRÄNING 
Den officiella träningen börjar onsdagen den 10 december. Detaljerat träningsschema med 
indelning i grupper kommer att publiceras på SM-veckans hemsida 
www.skatesweden.se/sv/sm2014/ efter anmälningstidens utgång. Observera att tider för de olika 
klasserna är fastslagna i det preliminära schemat.  
Observera att om ingen uppgift om ankomsttid meddelats senast den 24 november, kommer 
ingen hänsyn att tas till önskemål om träningstid på onsdagen. 
 

17. STARTORDNING/INFORMATIONSMÖTEN 
Vid SM-veckan 2014/2015 sker ingen lottning av startordning för singelåkning.  
I kortprogrammet baseras startordningen på placeringen i rankingen. För de kategorier där detta 
förfarande inte är möjligt kommer lottning att genomföras på sedvandligt sätt.  
 
Informationsmöten på onsdag 10 december och torsdag 11 december.  
 
Varje deltagande förening skall ha minst en deltagare närvarande vid ett av mötena. 
 

18. INFORMATION 
Vid frågor kontakta: 
 
Karin Björklund, IFK Västerås KK,  
tavlingsledare@konstakning.se 073 – 558 53 81  
 
Martin Joborn, IFK Västerås KK,  
tavlingsledare@konstakning.se   070 – 570 99 92  
 
Camilla Fredman, Svenska Konståkningsförbundet, 
smveckan@gmail.com   08-699 64 30 

http://www.vl.se/Vastmanland/Tidtabeller/Vasteras-kommuntidtabell/
http://www.skatesweden.se/sv/sm2014/
mailto:tavlingsledare@konstakning.se
mailto:tavlingsledare@konstakning.se
mailto:smveckan@gmail.com


19. PRELIMINÄRT TIDSSCHEMA 

Onsdag 10 december 15:30 
- 22:00 

Träning  

Torsdag 11 december 08:00 Träning  
 15:30 RM Flickor Kortprogram 
 17:40 USM Pojkar Kortprogram 
 18:30 Invigning  
 19:00 JSM Damer Kortprogram 
 -22:00   

Fredag 12 december 
08.00 
12:00 

Träning 
USM Flickor 

 
Kortprogram 

 14:30 JSM Herrar Kortprogram 
 16:15 RM Flickor Friåkning 
 19:15 Paråkning  Kortprogram 
 19:30 SM Herrar Kortprogram 
 20:25 SM Damer Kortprogram 
 -22:00   

Lördag 13 december 
07:30 
10:15 

Träning 
USM Flickor 

 
Friåkning 

 12:50 USM Pojkar Friåkning 
 14:00 JSM Herrar Friåkning 
 16:00 JSM Damer Friåkning 
 -19:30   

Söndag 14 december 11:45 Par (SM/JSM/USM/RM) Friåkning 
 12:00 SM Herrar Friåkning 
 13:15 SM Damer Friåkning 
 15:00 Medaljceremonier  

 
 
Schema för möten 

Onsdag 10 december 19:30 Informationsmöte 1 ABB Arena Nord 

Torsdag 11 december 13:30 Möte Tekniska paneler ABB Arena Nord 
 14:00 Domarmöte (samtliga kategorier) ABB Arena Nord 
 16:00 Informationsmöte 2 ABB Arena Nord 

Söndag 14 december 09:00 Round Table Discussion RM, 
USM, JSM  

ABB Arena Nord 

 15:30 Round Table Discussion SM, Par ABB Arena Nord 

 


