
Indbydelse til ESK CUP 2020 
 
Esbjerg Skøjteklub inviterer til ESK CUP 2020,  
 
Konkurrencen er formesterskabsløbere, konkurrenceløbere og 
begyndere/Funskateløbere medmindst klubnål 4.  
 
Tidspunkt: Fredag den 31. januar 2020 til  

søndag den 2. februar 2020.  
 
Hvor:              
Esbjerg Skøjtehal, hal 1, Gl. Vardevej 82, 6700 Esbjerg  
 
Deltagergebyr:  
Funrækker 350 kr.  
Konkurrence-/mesterskabsrækker med 1 program 500 kr.  
Mesterskabsrækker med 2 programmer 750 kr.  
 
Tilmelding er 100% bindende og deltagergebyr refunderes ikke ved afbud.  
 
Der konkurreres i følgende rækker: 
Mesterskabsløbere: Kort og langt program i Debs, Novice, Junior og Senior.  
Mesterskabsløbere: Friløb i Cubs og Springs. Konkurrenceløber: Friløb i Chicks, 
Cubs, Springs, Debs, Novice, Junior og Senior.  
Begyndere/Funskateløbere: FunChicks FunCubs FunSprings FunDebs FunNovice 
FunJunior/SeniorFunBasic 
 
Begyndere/Funskate løbere: 
FunChicks: Løbere som ikke er fyldt 8 år den 01.07.2019 
FunCubs: Løbere som ikke er fyldt 10 år den 01.07.2019 
Funsprings: Løbere som ikke er fyldt 12 år den 01.07.2019 
Fundebs: Løbere som ikke er fyldt 13 år den 01.07.2019 
FunNovice: Løbere som ikke er fyldt 15 år den 01.07.2019 
FunJunior/Senior: Løbere som er fyldt 15 år den 01.07.2019 
FunBasics: Løbere med ½ basic uanset alder 
 
For alle Funrækker gælder følgende: 
* Min. Klubnål 4 
* Max 2 minutter (der vil ikke være fradrag for kortere musik) 
* Max 3 spring 
* 1 glidende bevægelse  
* 1 trinserie med mindst 2 typer trin og 2 typer vendinger.  
* max 2 pirouetter.  
Hvis der er mere end 16 tilmeldte i en række, så deles rækken i 2 efterklubmærke.  
 
Alle Funrækker bedømmes i IJS-systemet med performance og skatingskills. 
 
Alle konkurrence- og mesterskabsrækker bedømmes i henhold til reglerne under 
Dansk Skøjte Union.  



 
Lodtrækning: Der foretages lodtrækning onsdag den 29. januar 2020, hvorefter 
startrækkefølge vil blive lagt på ESK’s hjemmeside (www.esbjerg-skojteklub.dk). 
 
Præmieoverrækkelse:Der vil være præmieoverrækkelse både lørdag og søndag. 
Der vil være diplom og erindringsgave til alle.  
 
Esbjerg Skøjteklub forbeholder sig ret til ændringer i programmet og kan ikke gøres ansvarlige for skader, uheld 
og tyveri, der måtte overgå deltagere, trænere, officials eller andre i forbindelse med konkurrencen. Esbjerg 
Skøjteklub forbeholder sig ret til at begrænse deltagerantallet i de forskellige rækker, såfremt tilmeldingerne 
betyder en afviklingstid, som overskrider de til rådighed værende istid. I så fald vil det gå ud over de sidst 
tilmeldte løbere. 

 
 
Med venlig hilsen Esbjerg Skøjteklub 
 

http://www.esbjerg-skojteklub.dk/

