Dansk Skøjte Union
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf: +45 28 74 82 10
Email: office@danskate.dk
Web: www.danskate.dk

Invitation til FunSkate Samling ØST
2. -3. oktober 2021 i Tårnby

Medlem af
Danmarks Idrætsforbund
International Skating Union

Sted:
Træningssamlingen afholdes i Kastrup Skøjtehal, Røllikevej 1, 2770 Kastrup og arrangeres af DSU’s
FunSkate Udvalg i samarbejde med Tårnby SkøjteKlub (TSK).

Tidspunkt:
Træningssamlingen vil blive delt over to dage fra kl. ca. 10-19.
Løberne vil derfor kun deltage i samlingen enten lørdag eller søndag. Efter tilmeldingen vil den
enkelte klub få at vide hvilken dag de tilmeldte løbere skal deltage på.

Hvem kan deltage?
Alle løbere der, ifølge FunSkate Programmet 2021/2022, er berettiget til at stille op i FunSkate
konkurrencerne, kan deltage ved træningssamlingen.
Der vil blive lavet 3 hold pr dag med. max 18 løbere på hver, samt 1-3 holdledere. Holdene møder
omklædte om morgenen på den pågældende dag 45-30 minutter forinden første aktivitet, og går til
deres eget holds skranke til indskrivning.
Herefter fordeles man ud på sit hold, og man følger holdet resten af dagen. Holdene vil, i det
omfang det er muligt, bliver inddelt både efter niveau og klub, og holdene vil have tilknyttet 1-3
holdledere hver, som følger holdene hele dagen. Det er ikke givet at forældre, som tilmeldes som
holdledere, vil følge eget barns hold. Holdene vil skiftevis opholde sig i hhv. Skøjtehal, Off-icelokation og opholdsrum
De klubber der deltager, skal være repræsenteret med minimum 1 holdleder (over 18 år) pr. 10. løber
under 18 år. Holdledere må ikke være på isen og har ingen egenbetaling.
Der kan forekomme restriktioner grundet Corona. Hvis relevant vil disse blive kommunikeret ud til
klubbernes funskateansvarlige umiddelbart inden samlingen.
Træning/aktiviteter:
Træningen på is vil blive arrangeret i mindre grupper med tilknyttet træner over tre lektioner.
Yderligere vil der være to lektioner med off-ice-aktivitet.
Underviserne på samlingen vil blive offentliggjort efter alle tilmeldingerne er modtaget.

Overnatning:
Der vil ikke være mulighed for overnatning, da samlingen afholdes over en dag for den enkelte
løber.

Egenbetaling:
Tilmeldingsgebyret er fastsat til 375 kr. pr. deltager og dækker udgifter til undervisning på is og office samt frokost og lette snacks. Transport til og fra træningssamlingen er for egen regning.

Tilmelding:
Tilmeldingen er bindende og skal ske klubvis senest onsdag d. 8. september 2021.
Tilmeldingen kan ske via dette link: https://www.conferencemanager.dk/fssost21
Tilmeldingerne vil blive behandlet efter først-til-mølle princippet. Der er maksimalt plads til 54
skøjteløbere ved træningssamlingen pr dag. Vi tager dog forbehold for at aflyse samlingens ene eller
begge dage, såfremt der er under 30 løbere tilmeldt pr dag ved tilmeldingsfristens udløb.
Tilmeldingen skal for løberne, indeholde navn, fødselsdato og hvilke klubmærker, der er bestået,
samt evt. hensyn til mad (vi kontakter deltagere, hvis evt hensyn ikke kan imødekommes)
For holdlederne angives navn, adresse, tlf.nr. og e-mail adresse, samt evt. hensyn til mad.

Tidsplan:
Træningsplanen tilsendes de klubber der deltager ca. 14 dage før træningssamlingen og kommer
også til at ligge på Dansk Skøjte Unions hjemmeside.

Covid19:
Campen afholdes i overensstemmelse med Covid19 forholdsregler. Der tages forbehold for
aflysning af campen såfremt denne ikke kan afholdes i overensstemmelse med myndighedernes
anbefalinger. Deltagergebyret vil blive refunderet til alle tilmeldte.

Venlig hilsen
FunSkate Udvalget/DSU og Tårnby SkøjteKlub

