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Riktlinjer för Teknisk Kontrollant (TC) för bedömning av auskulterande TS/TC 
 
TC vid Klubbtävling, A-tävling eller Förbundstävling och har auskulterande TS/TC, som 
ansvarig TC krävs licens Nationell Mästerskaps-TC eller högre. 
 
Form 
Som NM-TC kan du få förfrågan om att ha auskulterande TS/TC vid tävling. Du beslutar då 
i samråd med Teknisk support/arrangör om möjlighet finns. Auskultation för TS/TC kan ske 
i olika former. Det viktiga är att du som TC kan skapa dig en bild av den auskulterandes 
kunskaper. Det är av stort värde om den auskulterande kan erbjudas en plats vid den 
tekniska panelen med headset. Om det inte finns tillgång till headset kan auskultation ske 
genom bedömningar på papper som lämnas in till dig som TC. Den auskulterande bör då 
instrueras att noggrant skriva element, levels, falls, reviews, och vilka features som givits. 
Auskultation bör ske under minst ett par klasser, helst både kort- och friprogram. 
Omfattningen avgörs av ansvarig TC i samråd med den auskulterande. 
 
Under tävlingen 
Som TC är du ansvarig för den auskulterande under tävling. Det innebär att du ska 
välkomna den auskulterande så att vederbörande känner sig delaktig. Informera om 
upplägget för auskultationen, om det finns en dator och headset eller om det är bedömning 
på papper. Tala även om var den auskulterande är placerad ute vid isen så att denna hittar 
sin plats och inte behöver känna sig bortkommen eller i vägen.  
 
Starta gärna med att låta den auskulterande lyssna och göra egna anteckningar. Kanske är 
det första gången som vederbörande har chans att lyssna på en teknisk panels arbete och 
rutiner. Det är viktigt att lyfta fram själva lagarbetet och vem som pratar när och vem som 
ansvarar för vad. När den auskulterande känner sig bekväm kan han/hon ta del i panelens 
arbete genom att göra pre calls och delta i review-processen om möjligt. Du som TC 
beslutar förstås om detta är möjligt, både kunskapsmässigt och tidsmässigt.  
 
Visa ditt stöd under tävlingens gång genom att fråga hur det går. Ge några uppmuntrande 
ord då och då och fråga hur det känns. Det kan vara nervöst att auskultera och den 
upplevda pressen att göra bra ifrån sig är stor. Ge den auskulterande möjlighet att ställa 
frågor efter avslutad klass. Auskultationen är främst ett inlärningstillfälle, men fyller också 
en funktion som kunskapskontroll inför självständiga uppdrag. 
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Efter tävlingen 
Återkoppla till den auskulterande snarast efter tävlingens slut. Sammanfatta alltid 
auskultationen så att du kan ge en avslutning som är positiv, även om bedömningen 
kanske inte gått så bra. När du går igenom bedömningen är det viktigaste att göra en 
helhetsbedömning och inte fastna på detaljer. Utvärderingen av auskultationen ska vara 
relevant mot licensen Nationell Tävlings-TS/TC. En viktig del i utvärderingen är också om 
den auskulterande visade sig intresserad, passade tider och visade samarbetsförmåga.  
 
Ditt ansvar som TC är slutligen att ge relevant återkoppling och feedback till den 
auskulterande samt besked om auskultationen är godkänd eller ej godkänd. Kom överens 
med den auskulterande hur denna kommunikation ska ske. Om den auskulterande deltagit 
i panelen kan besked eventuellt lämnas direkt, annars via telefon eller mejl. Detta ska ske 
senast 3 veckor efter avslutad tävling i samband med att TC-rapporten skickas till 
Tekniska kommittén på skiljedomarrapporter@hotmail.com  
 
I TC-rapporten ska utvärdering av den auskulterande finnas med samt beslut om 
auskultationen är godkänd eller ej godkänd. Om den auskulterande kunnat erbjudas plats 
vid panelen, kan du med fördel diskutera din bedömning med den TS som deltagit vid 
tävlingen. 
 
Slutligen vill vi poängtera att din roll som TC är viktig för framtidens TS/TC. Du är en lärare 
och förebild som kan hjälpa, förbättra och utveckla bedömningsprocessen.  
 
 
Lycka till med dina uppdrag som TC med auskulterande TS/TC! 


