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FUNSKATE
skøjtekonkurrence for sjov

HSKs VÆRDIER
Hvidovre Skøjteklub vægter det gode klubmiljø 
og sammenhold højt. Når vi tager ud til Fun-
skate-stævner har vi altid vores Funskate-træ-
nere med. Og desuden også vores Funskate-
ansvarlige, som typisk er en forælder, der selv 
har barn på Funskate-niveau.

Vi sætter os normalt sammen og lægger vægt 
på at både børn og voksne har en hyggelig og 
sjov dag.
Vi respekterer altid  det enkelte barn og lægger 
stor vægt på, at der er opbakning og støtte 
både før, under og efter man har været på isen.

Både forældre og løbere er man altid velkom-
men til at kontakte træneren eller den Funskate-
ansvarlige, hvis der er noget , man er i tvivl om.



HVAD ER FUNSKATE?
Funskate er en konkurrence for både begyn-
dere og øvede, som endnu ikke har bestået 
Dansk Skøjte Unions (DSU) basismærke 1. 
Formålet er at give Skøjteskole- og Funskate-
løbere mulighed for at komme ud og mærke, 
hvordan det er at deltage i konkurrencer.

Det eneste, der kræves af dig, er at du 
har lyst og vilje til at træne op til din første 
konkurrence. 

Hvis du har lyst til at prøve Funskate-konkur-
rence, kan du tale med din træner for at få 
afklaret, om du er klar. Til konkurrencerne er 
løberne inddelt både efter alder og niveau, så 
du kommer til at skøjte sammen med andre 
løbere, der kan cirka det samme som du selv.

Klasserne hedder Funbubbles, Funflakes og 
Funcubes.

ELEMENTER OG FREE
Der er to muligheder for at deltage i et 
Funskate-stævne:

ELEMENT-KONKURRENCER
Her er løberne inddelt i grupper efter alder 
og niveau. Der er tre eller fire grupper på 
isen samtidig. Der udføres seks forskellige 
element-øvelser afhængig af hvilket niveau, 
du er på. Det kan f.eks. være forlæns rød-
spætter, baglæns stork, forlæns et-fods  
pirouette eller skøjtespring, alt efter dit 
niveau. Elementerne svarer til de ting, du 
allerede træner til daglig. 
De seks bedste i hver gruppe går videre til 
finalen, hvorefter der kåres en vinder i hver 
gruppe samt 2. og 3. plads. Derudover får 
alle en lille gave som tak for deltagelsen.

FUNSKATE FREE (FRILØB)
Ud over Element-konkurrencen kan du også 
løbe et halvandet minuts program til musik. 
Her er du alene på isen. Hvis du har lyst til at 
være Funskate Free løber, skal du aftale 
det med din træner, som finder musik til dig, 
designer og træner programmet med dig. 
I Funskate Free uddeles 1., 2. og 3. præmie til 
de tre løbere med højeste pointtal.

FUNSKATE POKALEN
Til sidst uddeles også en vandrepokal til den 
klub, hvis løbere tilsammen har fået flest 
point på dagen. Der afholdes tre stævner på 
Sjælland i løbet af sæsonen og en landsdæk-
kende finale i Odense.


