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Rutin för lån av Förbundets 
tävlingsutrustning 2022-2023 
 

Förutsättningar  
Till förbundstävlingar ska Svenska Konståkningsförbundets tävlingsutrustning med FS Manager 

användas. Till förbundstävlingar räknas: 

• SM-veckan 

• SM i Synkro 

• Kvaltävlingar i Synkro 

• Elitseriefinal 

• SKF-Trofén 

• Elitserietävlingar 

• Nationell ungdomsserie och U13 tävlingar 

Andra tävlingar (till exempel inter club och internationella tävlingar) kan hyra utrustningen i mån av 

tillgång samt beroende på hur teknisk support finns tillgänglig. Dock måste det anmälas i samband 

med tävlingsnomineringarna på våren och då till en kostnad. I och med att förbunds-utrustningen 

används ska även en teknisk support, tillsatt av Svenska Konståkningsförbundet, anlitas till tävlingen.  

 

Rutinbeskrivning  
Kostnad 

Förbundet tar samtliga kostnader för frakterna av utrustningen samt resa och övriga kostnader för 

teknisk support i samband med förbundstävlingar.  

Frakten 

Det är av oerhörd vikt att förening som lånar utrustningen tar ansvar för denna fr.o.m. bokning av 

leverans till tävlingen tills utrustningen är utlämnad för leverans till ny destination. Bokning av 

frakten görs av förbundskansliet, men arrangören av tävlingen ska bistå med adress- och 

kontaktuppgifter. Var noggrann med att uppge en besöksadress och inte en boxadress.  

Vi behöver följande uppgifter 

• Föreningens namn, ansvarig kontaktperson, mobilnummer och e-postadress 

• Fullständig leveransadress 

• Kontaktperson på plats om annan än föreningens kontaktperson, tex vaktmästare – namn 

och mobilnummer 
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Ibland är det kort om tid mellan tävlingarna och då kan det bli bråttom med frakten mellan 

tävlingarna då avstånden dessutom kan vara långa. Se till att utrustningen är klar att skickas måndag 

efter avslutad tävling om inte annat avtalats.  

Kontaktuppgifter meddelas till nina.bergman@skatesweden.se senast 14 dagar innan tävlingsstart.  

Utöver fraktansvarig ska även föreningen bistå teknisk support vid riggningar och nedplockning. Se 

arrangörsanvisningarna för mer information.  

Förvaring 

Det kan bli nödvändigt att arrangören måste bistå med förvaring av utrustningen inför eller efter 

tävlingen. Detta för att hålla antalet frakter och därmed kostnaderna nere. Arrangören ska även 

säkerställa säker och torr förvaring av utrustningen under tävlingsdagarna. 

En utrustning är ca 1 m3.  

Övrig information om Förbundet tävlingsutrustningen 
Förbundet tävlingsutrustningen innehåller den tekniska utrustning som är nödvändig för att kunna 

genomföra och streama en tävling med undantag av för följande delar: 

• Dator för musikuppspelning 

• Kommunikationsradio (för kommunikation mellan Speaker – Skiljedomare)  

• Tidtagarur 

• Värmefiltar 

• Sjukvårdsutrustning 

• Internet förbindelse 

Samtliga delar listade ovan är arrangörens ansvar att tillhandahålla. 
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