
 

 
        Stockholm 2019-08-12 

 

Bulletin No 22  
 
Regeländringar inför säsongen 2019/2020  
 

Korrigering tekniska regler i bulletin 20 och 21 
 
I föregående bulletiner har ett fel insmugit sig avseende antal varv i vissa piruetter i 
kortprogram för Senior A, Junior A samt Senior Nationell. Korrekt är 6 varv/fot i piruetter 
med fotbyte och 8 varv i piruetter utan fotbyte, d.v.s. ingen ändring från tidigare säsong.  
I tekniska regler för singel som nu är publicerade på hemsidan är detta korrekt. 
 

Euler, 1Eu  
 
Enkel Euler (1Eu) som saknar mindre än ett halvt varv, kommer inte markeras som 
underroterat (<). Skulle hoppet sakna ett halvt varv eller mer markeras det som 
nedgraderat. 
 
 

Bonussystem  
 
För att stimulera den tekniska utvecklingen samt kompensera för risken att utföra svårare 
hopp vid tävling har bonussystemet inför nästkommande säsong reviderats.  
 
Bonuspoäng ges med 2 poäng per hopp, enligt tabellen, som uppfyller kraven.  
1. Hoppet är fullroterat ( ej < eller << )  
2. Hoppet är enligt reglerna ( ej *)    

 
Klass: 2A 3S, 3T 3Lo, 3F, 3Lz  3A 

Junior Damer  x x x 

Junior Herrar    x 

Ungdom 15  x x 
 

Ungdom 13 x x x 
 

Ungdom pojkar   x x 

 
Inga begränsningar för hur många poäng åkaren kan få i respektive program.   

 

  



 

 
Uppvärmningstider  
 
Inför säsongen 2019/2020 kommer uppvärmningstiderna att ändras för de klasser som 
tävlar med ISU Novice regler. Följande förändringar kommer införas:  
 
Ungdom A   Kortprogram 4 min  

Ungdom A, Junior B, Ungdom B  Friåkning 5 min  

Minior A    Friåkning 5 min   

Minior B    Friåkning 4 min   

 
Anmälningsavgifter synkroniserad konståkning 
 
Svenska Konståkningsförbundets styrelse har efter framtagning av faktiska underlag från 
Tävlingskommittén beslutat ändra anmälningsavgifterna i synkro till: 
 
Synkrokval 
Senior och junior: 7 000 kr 
Ungdom och debutant: 4 500 kr 
 
SM och JSM: 11 000 kr 
USM och RM: 7 000 kr 
 
 

Inofficiell träning SM-vecka singel/par och SKF-trofén 
 
Inofficiell träning SM-veckan singel/par: SM-veckan har inletts med att alla åkare blivit 
erbjuden inofficiell träning dagen före första tävlingsdag. Det senaste decenniet har det va-
rit onsdagen som varit denna dag. Det erbjudandet tas nu bort av flera skäl, bl.a. i syfte att 
inte skolungdomar ska ta ledigt en extra dag från skolan och för att arrangören ska kunna 
hålla sina arenakostnader nere. 

Inofficiell träning SKF-trofén: I samband i SKF-trofén har alla deltagare erbjudits inoffici-
ell träning på fredagen. I syfte att spara på arrangören kostnader och i mindre grad orsaka 
att deltagare behöver ta ledigt från skolan samt spara på kostnader för deltagande distrikt 
som tvingas resa redan på torsdagen tas träningsmöjligheten på fredagen bort för samtliga 
klasser. 
 

Kriterier ranking 2019/2020  
 
Till säsongen 2019/2020 görs en mindre ändring i kriterierna för ranking i elitserietabell och 
morgondagartabell: Kvalificeringen till elitseriefinalen och föruträkningen av summan för 
den slutliga säsongsrankingen baseras på de tre högsta tävlingsresultaten över hela sä-
songen i stället för att delas in i vår och höst. Se bifogad fil. 



 

 

Betalning av anmälningsavgifter tävling 
 
Fr.o.m. säsongen 2019/2020 ska alla anmälningsavgifter till tävling betalas via fakturalös-
ningen i IndTA, Please Alektum. Alla tävlingsarrangörer, som ännu inte gjort det, behöver 
därmed ansluta sig till till Alektums betaltjänst samt ange att faktureringstjänsten ska an-
vändas i samband med att tävlingen läggs in i IndTA. Information och underlag finns här: 
http://www.svenskkonstakning.se/tavla/ManualerIndTA2.0/  

Manualerna för IndTA och fakturatjänsten genomgår under sommaren en genomgripande 
uppdatering och publiceras i augusti. 

http://www.svenskkonstakning.se/tavla/ManualerIndTA2.0/

