
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elitserietävling 

Sundets Pärla 2022 
 
 
 

12 - 13 februari 2022 

Olympiarinken Helsingborg 
 

INBJUDAN 



IFK Helsingborg Konståkning 
Inbjuder 

 
i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet 

 
till 

 

Elitserietävlingar  
ES05 och ES06 

Sundets Pärla 2022 
 
 

Seniorer och Juniorer 
Herrar och Damer 

Ungdom Pojkar och Flickor 
 

12 - 13 februari 2022 

Olympiarinken Helsingborg 
  



1. ATT BEAKTA MED ANLEDNING AV RÅDANDE PANDEMI  
 
Vid evenemanget Sundets Pärla 2022 gäller Folkhälsomyndighetens, Riksidrottsförbundets, Svenska 
Konståkningsförbundets, regionala och kommunala Covid-19 relaterade restriktioner/riktlinjer. Samtliga 
på plats är skyldiga att följa dessa liksom eventuella särskilda Covid-relaterade krav från 
arrangörsföreningens sida.  

Observera att det under rådande omständigheter är helt omöjligt för oss som arrangör att veta om och 
hur restriktionerna kommer ändras. Vi känner i dagsläget inte till vilka restriktioner vi kommer att 
behöva anpassa oss till och vi vet heller inte hur pandemi-situationen kommer att se ut samt påverka vid 
evenemangstillfället. Räkna därför med att det kan bli aktuellt med ändringar av upplägget för 
genomförandet av evenemanget. Information om eventuella ändringar kommer att mejlas ut till 
deltagande föreningar samt publiceras på arrangörens hemsida.  
 
 
2. ALLMÄNT 
 
Tävlingarna kommer att genomföras i enlighet med Svenska Konståkningsförbundets Tävlings- och 
Uppvisningsregler, Tekniska regler för säsongen 2021/2022, ISU Regulations 2018 samt aktuella ISU 
Communications. 
 
Deltagande i elitserietävling 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 tävlingslicens 
- är antagen till elitserien för aktuell säsong  
- eller har tilldelats tillfällig utmanarplats på den aktuella tävlingen. Ev uttagning sker med kort 

varsel efter anmälningstidens utgång 
 
 
3. TEKNISKA DATA 
 
Arrangör:  IFK Helsingborg Konståkning i samarbete med Svenska Konståkningsförbundet 
 
Plats:   Olympiarinken, Mellersta Stenbocksgatan 16, 25437 Helsingborg   
  Uppvärmd ishall med isytan 60 m x 30 m. 
 
 
4. TÄVLINGSKLASSER 
 
ES05 
Seniorer A Damer Kortprogram och Friåkning 
Seniorer A Herrar Kortprogram och Friåkning 
Juniorer A Damer Kortprogram och Friåkning 
Juniorer A Herrar Kortprogram och Friåkning 



 
ES06 
Ungdom A 13 Flickor Kortprogram och Friåkning 
Ungdom A 15 Flickor Kortprogram och Friåkning 
Ungdom Pojkar  Kortprogram och Friåkning 
 
Observera att det kan bli aktuellt med omfattande ändringar.  
 
 
5. ANMÄLNINGAR 
 
Anmälan skall göras senast den 24 januari 2022 via IndTA2.0. 
 
Anmälan ska innehålla: 
▪ Officiell anmälan via IndTA 
▪ Uppgift om åkarens namn, förening och födelsedata (medföljer anmälan via IndTA) 
▪ Uppgift om giltig licens (medföljer automatiskt anmälan via IndTA) 
▪ Uppgift om åkarens testnivåer (medföljer automatiskt anmälan via IndTA) 
▪ PPC (Planned Program Content) & Musik - ska registreras i IndTA.  
 
Observera att även medföljande tränare ska anmälas pga. pandemin senast den 24 januari 2022 via 
IndTA2.0. 
 

 
6. ANMÄLNINGSAVGIFT 
 
Anmälningsavgiften om 1075 kr faktureras med elektronisk faktura i html-format till den e-postadress 
som föreningen har registrerad som fakturaadress i IdrottOnline. Invänta faktura innan betalning. Om 
fakturan inte betalas innan förfallodagar skickas påminnelsefaktura med påminnelseavgift. 
 
 
7. MUSIK 
 
I syfte att säkerställa musikåtergivningen kommer all musik att vara digital och ska läggas in som MP3-fil i 
IndTA. OBS! Kontrollera att musiken är uppdaterad i IndTA! Musiken ska vara på plats och uppdaterad 
senast den 05 februari 2022.  

Alla tävlande skall även ha med tävlingsmusik på USB eller CD-skiva i reserv. Varje program (kort/fri) 
måste vara inspelat separat. Observera att musiken inte får vara uppdelad på flera spår. 
All reservmedia måste vara tydligt märkta med tävlingsklass, program (kort/fri), åkarens namn och 
förening samt den exakta speltiden (inte åktiden). 
 
 
8. FASTSTÄLLANDE AV STARTORDNINGAR 
 
Fastställande av startordningar till kortprogrammet sker igenom slumpgenerator. Fastställande av 
startordningar till friåkningen sker genom omvänd resultatordning efter kortprogrammet.  



Fastställande av startordning till kortprogrammet kommer att ske den 11 februari 2022, kl. 17, på 
Olympiarinken, B-Hallen, möteslokal 4. Därefter publiceras startordningarna på Svenska 
Konståkningsförbundets resultatsida http://www.skatesweden.wehost.se/21-22/ 
 
 
9. KOSTNADER 
 
Deltagande föreningar svarar för samtliga kostnader för sina åkare och tränare. Arrangören svarar endast 
för kostnader för de tekniska funktionärerna. 
 
 
10. LOGI OCH MÅLTIDER 
 
Deltagande föreningar/distrikt ansvarar själva för all bokning av logi för sina deltagare. 
 

Logi 

Alternativ 1:  Det officiella hotellet, för dig som reser med privatbil 

Hotel Scandic Helsingborg Norra 

Adress:  Hotel Scandic Helsingborg Nord 
Florettgatan 41 
254 67 Helsingborg 

Webbplats:  https://sv.hotels.com/ho212408/scandic-helsingborg-nord-helsingborg-sverige/ 
 

Bokning sker via Scandic webbplats www.scandichotels.se alternativt via telefon till call-
center, tel. 08-51751700 tonval 1.  
Uppge bokningskod BKON110222 för att ta del av följande rabatterade priser: 

Enkelrum  690 SEK / natt 
Dubbelrum  790 SEK / natt 
Trebädd  990 SEK / natt 
Fyrbädd  1190 SEK /natt  

Villkor:  
- Betalning ska erläggas direkt av gästen på hotellet med kreditkort. 
- Gäst ska uppge kreditkortsinformation vid bokningstillfället för garanti av sitt rum. 
- Rummen kan bokas med detta erbjudande fram tills att rummen tar slut. 
- Gästen har rätt att avboka sitt rum senast kl. 18:00 på ankomstdagen om behov. 
- Vid tidig avresa ska gästen meddela hotellet 24 timmar innan avresa för att inte bli betalningsskyldig. 
- Vid No Show har hotellet rätt att debitera en natt. 

Möjlighet för bokning av kvällsbuffé till en kostnad av 129 SEK person och måltid finns. 
För detta mejla direkt till hotellet: mice.helsingborg@scandichotels.com  

Det är gratis parkering direkt vid hotellet. Hotellet ligger 3,7 km från ishallen, det tar ca 
7- 8 min att köra med bil. Alternativt finns direktbussar, buss nr. 2 från hållplats 
Bajonettgatan (direkt vid hotellet) eller buss nr. 22 från hållplats Muskötgatan (ca 5 - 10 
min från hotellet), avstigning Helsingborg Stattena (ca 5 - 10 min från ishallen). 



Vägbeskrivning hotel Scandic Helsingborg Nord - Olympiarinken.  

 

Alternativ 2:  Vår andra rekommendation, för dig som reser kollektivt   

Elite Hotel Marina Plaza 

Adress:  Elite Hotel Marina Plaza 
Kungstorget 8 
25278 Helsingborg 

Webbplats: https://www.elite.se/sv/hotell/helsingborg/hotel-marina-plaza/ 

 
Bokning av Elite Hotel Marina Plaza måste göras direkt med hotellet på tel. 042-192100 
eller per mejl till reservation.helsingborg@elite.se  
Uppge bokningsnummer 5158767 för att ta del av följande priser:  

Enkelrum  950 SEK / natt 
Dubbelrum  1050 SEK / natt 

För att det säkert ska finnas rum behöver bokning ske senast 3 veckor innan tävling. 

Elite Hotel Marina Plaza ligger direkt intill centralstationen Helsingborg C. Gångavstånd 
till ishallen, ca 15 - 20 min.  
Alternativt finns direktbuss från centralstationen (inne i bussterminalen): 
a. till avstigning Helsingborg Fredriksdalsplatsen, ca 150 m från ishallen (direkt på 

andra sidan huvudgatan): 
- buss nr. 7  mot Dalhem Centrum  

b. till avstigning Helsingborg Olympia Park, ca. 350 m från ishallen, busslinjer nr. 
- buss nr. 6  mot Helsingborg Kungshult 
- buss nr. 220  mot Höganäs Busstorget 
- buss nr. 250  mot Ekeby Flamman 
- buss nr. 506 mot Ängelholm station 
- buss nr. 520  mot Åstorp Vattenverksvägen 

Vägbeskrivning hotel Elite Marina Plaza - Olympiarinken  

 
 
Måltider 
Inga måltider erbjuds. Det finns dock ett flertal fikaställen och restauranger i närområdet/stadscentrum.   
 
 
11. 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 2018, reglerna 322, och 353 samt relevanta ändringar i ISU Communications. 



 
 
12. MEDALJER OCH MINNESGÅVA 
 
De tre bäst placerade åkarna i respektive kategori erhåller medaljer vid medaljceremonier. Ca-tider 
meddelas efter anmälningstidens utgång. 
Samtliga deltagare erhåller en minnesplakett. 
 
 

13. ANSVAR 
 
Arrangören tar inget ansvar för förlust av egendom eller skada som kan drabba deltagarna. Varje 
deltagare ansvarar för att ha fullgott försäkringsskydd. 
 
 
14. REGISTRERING/ACKREDITERING 
 
Ackreditering ges endast till deltagande åkare, max två (2) tränare som ska vara anmälda via IndTA varav 
en (1) fungerar som lagledare per deltagande förening samt tekniska funktionärer. Ackrediteringen sker i 
arenan vid entrén och öppnar lördagen den 12 februari 2022, kl. 07.45. Vidare öppettider kommer sedan 
att anslås. 
 
Ackrediteringen skall ske innan åkarna beträder omklädnings- / uppvärmningsområdet. 
 
 
15. TRANSPORTER 
 

Resa till Helsingborg 

Med anledning av rådande pandemi rekommenderar vi att deltagare som bor inom rimligt avstånd från 
Helsingborg och som enkelt kan organisera sin resa med privatbil gör detta.  
 
Övriga deltagare, som ej har möjlighet att komma med privatbil, bör beakta regionens samt Helsingborg 
stads rekommendationer/riktlinjer för resa med kollektiva färdmedel som finns att läsa på 
https://www.skanetrafiken.se/aktuellt/covid-19/  samt https://helsingborg.se/nyheter/information-om-
coronavirussjukdomen-covid-19/. 
 
Följande alternativ för resa med kollektiva färdmedel till Helsingborg finns: 
 
Bästa sättet att ta sig till Helsingborg är med tåg till Helsingborg centralstation “Knutpunkten”. 
 
För dig som ska ta flyget finns alternativen Köpenhamn Kastrup (CPH), Malmö-Sturup (MMX) eller 
eventuellt Ängelholm-Helsingborg (AGH).  
Från Köpenhamn Kastrup går det regelbundet direkttåg till Helsingborg C. Tågresan mellan Kastrup och 
Helsingborg tar då ca 1 timme 15 min. Detaljerad information och reseplanerare finns på Skånetrafikens 
webbsida  https://www.skanetrafiken.se/. Biljettköp via Skånetrafikens App eller i Skånetrafikens 
biljettautomat i ankomsthallen på Kastrup.  
För att komma till Helsingborg från flygplats Malmö-Sturup ta först flygbussen till Malmö C (ca 40 min), 
sedan fortsätt därifrån med Öresundståget till Helsingborg C (ca 1 t). För flygbusstider och biljettköp för 



flygbussen se https://www.flygbussarna.se/malmo och för tågtider och biljettköp se 
https://www.skanetrafiken.se/. 
Ännu ett alternativ är att ta flyget till flygplats Ängelholm-Helsingborg (AGH). Denna flygplats ligger ca 30 
- 40 min bilresa från Helsingborg. Observera att det för närvarande inte finns några flygbussar eller 
annan kollektiv transport från denna flygplats! För att ta sig från Ängelholms flygplats till Helsingborg 
hänvisas därför till taxi-bolagen, se https://www.angelholmhelsingborgairport.se/hitta-hit/, pris för taxi-
resan från ca 550 SEK och uppåt för 1 - 4 personer. Arrangören har under rådande omständigheter 
ingen möjlighet att erbjuda transporter för åkare och tränare. 
 
Resa inom Helsingborg 

Det är gångavstånd från hotellen i centrum, Elite Marina Plaza, till ishallen. Promenaden tar ca 15 - 20 
minuter från Elite Marina Plaza.  
Från Scandic-hotellet rekommenderas det att ta bilen till parkeringen vid Fredriksdalsmuseet (6 min dit, 
parkeringen kostar 5 kr/t). Där ifrån tar det ca 5 min att gå till ishallen. 
För eventuell resa med buss vid behov mellan hotell och ishallen, se ovan under avsnitt 10. 
Arrangören har ingen möjlighet att erbjuda transporter för åkare och tränare.  
 
 

16. TRÄNING 
 
Med anledning av rådande pandemi-situation samt gällande restriktioner kan arrangörsföreningen tyvärr 
inte erbjuda deltagarna träningstillfälle.  
 
 
17. INFORMATION 
 
För information hänvisas till: https://ifkhelsingborg.myclub.se/konstakning 
Tävlingsledning:   Kristin Demuth och Theresia Gustafsson 
 
Vid frågor kontakta oss i första hand via mail till tavling.konstakning@ifkhelsingborg.se, vid brådskande 
ärenden sms:a tävlingsledningen på 0730 267843 alternativt 0708 701620. 
 
 
 

 

Varmt välkomna till elitserien i Helsingborg! 

 



DATASKYDDSFÖRORDNINGEN GDPR  
Arrangörsföreningen IFK Helsingborg behandlar personuppgifter inom ramen för sin 
tävlingsverksamhet samt för administrationen av registrering av åkare vid tävling. Vid 
registrering av åkare importeras/exporteras personuppgifter från IdrottOnline (föreningens 
medlemsregister) till IndTA. Vid sådan import/export behandlas även personnummer. 
 
Personuppgifter behandlas inom ramen för tävling, kallelse och inbjudan till samt vid registrering. 
Utöver behandlingen av personuppgifter vid registreringsprocessen behandlas personuppgifter 
genom datainsamling under tävling såsom livescore, överföring och exponering i TV och digitala 
skärmar, samt behandling av personuppgifter efter tävling såsom resultatlistor, statistik, 
tabellhantering och spridning av data till åskådare, media, deltagare m.fl. Personuppgifterna 
behandlas då utifrån till exempel anmälan, resultatrapportering eller löpande 
rankingpoängsrapportering. 
 
De personuppgifter som behandlas inom ramen för tävlingar kan variera utifrån åkarkategori. De 
typer av personuppgifter som i normalfallet behandlas inom ramen för tävlingar och tester är 
främst (men inte exklusivt) namn, personnummer, kontaktuppgifter, konto- och 
betalningsinformation, uppgifter om medlemskap, kön. 
 
Laglig grund 
Behandling av personuppgifter inom ramen för tävling och tester stöds på avtal samt uppgift av 
allmänt intresse som laglig grund. 
 
Säkerhet 
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter 
mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra 
säkerhetspolicys och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade. 
 
Dina val och rättigheter 
Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka 
personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga 
personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina 
personuppgifter. 
Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att du inte 
kan delta i svensk konståknings test- och tävlingsverksamhet som beskrivs ovan. Du har också 
rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som 
ansvarar för databehandling. 
 
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till 
Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter. 

Har du några frågor angående behandlingen av personuppgifter så ber vi dig kontakta 
arrangörsföreningen IFK Helsingborg på e-mail tavling.konstakning@ifkhelsingborg.se . 

 
 
  



 
PRELIMINÄRT TIDSSCHEMA 
 
Fredag, den 11 februari 2022 Fastställande av startordningar  
    kl. 17.30, på Olympiarinken, B-Hallen i möteslokal 4 
    Ingen närvaro av aktiva eller tränare pga. pandemin 
   
Lördag, den 12 februari 2022 Tävling 09.00 – 19.00 
 
Söndag, den 13 februari 2022 Tävling 09.00 – 17.30 
 
Observera att det kan bli aktuellt med omfattande ändringar.  
 


