
 
 

 

 
 

Informationsunderlag för anmälan till A-tävlingar  
Tävlingssäsongen 2022-2023 

VÅREN 2023 
Anmälan görs via IndTA 

 
 
 
 

Anmälan görs av samtliga åkare som avser delta på A-tävlingar under våren 2023. 
Anmälan ska gå via åkarens förening, dvs den förening som åkaren representera i tävlingar 
och uppvisningar under våren 2023. 
Se mer info under Anmälningsförfarande. 
 

För anmälan till A-tävlingar våren 2023 gäller följande: 
 

➢ Åkare som uppnått test för A-nivå senast 221114 och vill tävla på A-tävlingar ska 
anmäla sig via IndTA till tävlingen ”Anmälan A-tävlingar våren 2023” 
Senast 221114. 
  
 

➢ Evenemanget ”Reservlista 2 säsongen våren 2023” läggs upp i slutet av november 
2023. Åkare som är anmälda till Reservlista 2 kan anmälas till de A-tävlingar åkaren är 
beredd att delta i. Observera att en sådan anmälan är bindande efter 
anmälningstidens utgång och att regler för anmälningsavgift och eventuell 
återbetalning tillämpas. I mån av plats erbjuds åkare från Reservlista 2 plats 
 

Tävlingsfördelning  
 
Svenska Konståkningsförbundet fördelar de anmälda åkarna på de A-tävlingstillfällen som 
finns. Denna fördelning görs med praktiska lösningar som främsta utgångspunkt, dvs att 
hänsyn tas till geografisk närhet framföra allt för yngre åkare och att fördelningen görs 
föreningsvis i så stor utsträckning som möjligt. Detta kan innebära att det blir stor skillnad i 
konkurrens på de olika A-tävlingarna. 
  
I syfte att skapa större tävlingsklasser för herrar och pojkar får de herrar/pojkar (inte miniorer) 
som åker A-tävlingar sina tävlingstillfällen på nationella serietävlingar. Herrar/pojkar som åker 
A-tävlingar får inga elitseriepoäng och kan inte kvala till SM utan har endast sina 
tävlingstillfällen på nationella serietävlingar. 
 



 
 

Fördelningen beräknas vara klar för distribution senast mitten av december. Vårens tävlingar 
inkluderar DM. (Om tävlingstillfället är på samma helg som ett DM innehåller Miniorer eller Sen 
Nationell ingår de ej i DM) 
 
Det är viktigt att alla distrikt tar ansvar för tävlande i alla olika tävlingskategorier och 
arrangerar tävlingar inom de kategorier som distriktet har åkare.  

 
Varje åkare måste fortfarande anmäla sig till varje tilldelat tävlingstillfälle. Till varje A-tävling 
upprättas även en reservlista för att utnyttja alla platser fullt ut och för att skydda arrangören 
från för lågt deltagarantal. Detta kan i sin tur innebära att några åkare i slutändan får fler 
tävlingstillfällen än andra. Åkare från Reservlista 2 kommer att prioriteras minst en (1) gång före 
övriga reserver, detta för att öka chanserna för att dessa åkare ska få tävlingstillfälle.  
 
 

Tävlingsklasser:  
 

Minior A Pojkar/Flickor Singel/Par ---------------- 

Ungdom A 13 Pojkar/Flickor Singel/Par 
Ej de som åker på 
Nationella serier 

Ungdom A 15 Pojkar/Flickor Singel/Par 
Ej Nationella 
ungdomsserien 

Juniorer A Herrar/Damer Singel/Par Ej åkare på NS 

Seniorer A Herrar/Damer Singel/Par Ej åkare på NS 

Seniorer Nationell Herrar/Damer Singel/Par Ej åkare på NS 
 
 

 
 
 
Anmälningsförfarande  
 
Anmälan ska göras av den förening som åkaren ska representera säsongen 2022-2023.  
Observera att endast anmälningar via IndTA accepteras. 
 
Anmälan A-tävlingar VÅREN 2023 (här anmäler ni) 
 
För att delta i A-tävlingar ska följande kriterier uppfyllas: 

  
➢ Åkaren ska vara A-åkare i sin åldersklass.  

 

https://konstakning.indta.se/anvandare/anmalan/tavling/58597


 
 

➢ Föreningen ska ha fullgjort sina plikter mot förbundet med inbetalda årsavgifter 
och inlämnade årsrapporter (enligt regel 106 i Svenska Konståkningsförbundets 
generella tävlings- och uppvisningsregler)  

 
 
 
 
 

Avgifter 
  
För varje deltagare betalas en serviceavgift på 500 kr för att delta i A-tävlingar.  
Därtill betalas som vanligt en anmälningsavgift för varje tävlingstillfälle: 
  

Avgift våren 2023 Summa  Kategori Inbetalningsställe 

Serviceavgift 500 kr Samtliga Svenska Konståkningsförbundet 

Anmälningsavgift Se regler Samtliga Varje tävlingsarrangör 

 
 
Serviceavgiften om 500 kr gäller även pojkar/herrar trots att de deltar på elitserietävlingar, men 
till varje tävlingstillfälle ska de betala anmälningsavgift enligt elitserietävlingar.  
 
Serviceavgiften kommer att faktureras. 
 
 

Första prelimära beskedet för tävlingsfördelningen för våren 2023 beräknas  
vara föreningarna tillhanda senast mitten av december 2022. 
 
Frågor och information om A-tävlingar 
  
Frågor ställs till  
Svenska Konståkningsförbundet  
Anna Tjernström 
 
Anna.tjernstrom@skatesweden.se 
 
Phone:+46 (0) 8 699 64 26 
Mobile: + 46 (0)720 852 726 
 
 
  Välkommen med er anmälan till A-tävlingar! 

mailto:Anna.tjernstrom@skatesweden.se

