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Invitation til Flyver Cup
30 års jubilæum
Tårnby 15. – 16. februar 2020
Tårnby Skøjteklub har igen fornøjelsen af at indbyde til Flyver Cup 2020 – som er 30
års jubilæum fort Flyver Cup.
Konkurrencen er en friløbskonkurrence for både mesterskabs- og
konkurrenceløbere, hvor der konkurreres mod løbere på samme niveau. Kun det
frie-program.
Flyver Cup afholdes og bedømmes i henhold til reglerne under Dansk Skøjte Union.
Konkurrence dag: Lørdag den 15. februar til søndag den 16. februar 2020
Sted: Kastrup Skøjtehal, Røllikevej 1, 2770 Kastrup.
Pladserne i konkurrencen tildeles efter ”først-til-mølle” princippet. Der er ca. plads til
200 deltager. Vi regner med stor deltagelse fra udenlandske klubber, og vi
forbeholder os ret til at sammensætte en konkurrence, hvor flest mulige lande
deltager.
Hvis det er nødvendigt vil der blive lavet en venteliste. Dette bliver oplyst ved
tilmeldingen, hvis det ikke er plads.
Tårnby Skøjte Klub glæder sig til at se Jer i Kastrup Skøjtehal og håber på stor
interesse for konkurrencen både herhjemme og i udlandet.
Hvis du/I har spørgsmål til Flyver Cup 2020 så kontakt venligst Tårnby Skøjteklub,
tsk@sporty.dk
Aflysning:
Skulle der mod forventning ikke være nok løbere tilmeldt, mangel på officials osv.,
forbeholder TSK sig retten til at aflyse stævnet. Indbetalte deltagergebyrer vil i så
fald blive refunderet.
Praktiske informationer:
Web-site og kontakt:
Invitation og andet materiale vedrørende Flyver Cup 2020 forefindes på Tårnby
Skøjte Klubs hjemmeside www.taarnbyskojteklub.dk – under Flyver Cup.
Al kommunikation mellem deltagende klubber/deres løbere og Tårnby Skøjteklub
skal adresseres til tsk@sporty.dk.
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Tilmelding:
Tilmeldingsfristen er fredag den 10. januar 2020, og foregår på følgende link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQQUM43923g9QLVSwd9JT9Y9cOrHPrri3qbkU1H2wDpsD7Q/viewform
Overskrider man denne dato – er man velkommen til at skrive til tsk@sporty.dk.
Venligst tilmeld samlet pr. klub.
Elementskema/PPC bedes sendes til tsk@sporty.dk ligeledes senest den 10/1 2020.
Der bliver efter den 19/1 2020 sendt deltagerliste ud, og der vil blive hurtigst muligt
lavet en tidsplan. Endelig deltager og tidsplan vil blive offentliggjort ca. 1 uge før
konkurrencen på Tårnby Skøjteklubs hjemmeside, www.taarnbyskojteklub.dk –
under Flyver Cup.
Pris/Deltagergebyr:
Deltagergebyret er fastsat til 500 kr. pr. løber. Guld, sølv og bronze modtagere i
hver række vil modtage en medalje og blomster. ALLE deltagere vil modtage en
erindringsgave.
Klub – og Deltagergebyrer:
Klubbens navn og det fulde beløb for klubbens antal tilmeldte løbere, bedes
indbetalt samlet senest den 10. januar 2020 på nedenstående konto:
BANK: Danske Bank
Reg. nr. 9570 Konto nr. 0006437095
Iban nr. DK9230000006437095
Swift code: DABADKKK
Bemærk:
Tilmelding er 100 procent bindende, og indbetalte deltagergebyr kan ikke kræves
tilbagebetalt. Ved sen indbetaling overgår deltager retten til løbere, der står på
venteliste.
Afbud:
Ved afbud skal man give TSK besked på mail (tsk@sporty.dk).
Træning:
Der bliver mulighed for træning fredag den 14/2 efter kl. 17.15. De udenlandske
klubber har først ret for træningstiderne. Ønsker man træning skal det ske skriftligt
med navn, gruppe og klub inden den 31/1 2020 (tsk@sporty.dk ).
Træningsdeltagelse er naturligvis gratis. Der kan være begrænset trænings tid,
dog min. 30 min og musik. Der kan være konkurrence officials på isen grundet
forberedelserne til konkurrencen.
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Fællesspisning – 30 års jubilæumsfest (fredag den 14/2):
TSK tilbyder fælles hyggelig aftensmad (Ris taffel), hvor vi vil fejre konkurrencens 30
års jubilæum. Dette foregår fra kl. 18.00.Tilmelding koster 50 kr. Sidste tilmelding er
31/1 2020.
I TSKs ‘TUT’ kan man som altid købe billig forplejning gennem hele weekenden.
Rejse – og opholdsudgifter:
Rejse - og opholdsudgifter er for deltagernes og deres klubbers egen regning.
Musik:
Musikken skal uploades. De deltagende klubber vil modtage et link, når de har
tilmeldt sig.
Lodtrækning:
Lodtrækningen vil foregå senest den 6. februar (elektronisk) og publiceres på
hjemmesiden – under Flyver Cup 2020.
www.taarnbyskojteklub.dk.
Forbehold og ansvar:
Tårnby Skøjte Klub fralægger sig ethvert ansvar for skader, uheld og tyveri, der
måtte overgå deltagerne, officials eller andre i forbindelse med arrangementet.
Det forventes i henhold til ISU regel 119, at deltagere har tegnet egne forsikringer.
Programændringer: Tårnby skøjte Klub forbeholder sig ret til at ændre i
programmet.
Med venlig hilsen
TSK
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