
VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE

Med årsredovisning 2020-2022



2

Innehåll

2

 3 Ordförande har ordet
 4 Verksamheten 
 4 Styrelsens berättelse för verksamhetsåren 2020-2022
 5 Sportlig verksamhet 2020-2021
 7 Sportlig verksamhet 2021-2022
 9 Internationella Kommittén 2020–2021
 10 Internationella Kommittén 2021–2022
 12 Utbildningsverksamhet 2020-2021
 15 Utbildningsverksamhet 2021-2022
 17 Verksamhet för tekniska funktionärer 2020-2021
 18 Verksamhet för tekniska funktionärer 2021-2022
 19 Nationell tävlingsverksamhet 2020-2021
 21 Nationell tävlingsverksamhet 2021-2022
 23 Coronapandemin 2020 – 2022
 24 Verksamhetsberättelse Skatesweden Events AB
 27 Förbundsstyrelsen 2020-2022 
 28 Kommittéer och uppdrag
 29 Årsredovisning 2020-2021
 30 Förvaltningsberättelse
 36 Resultaträkning
 37 Balansräkning
 38 Noter
 45 Årsredovisning 2021-2022
 46 Förvaltningsberättelse
 50 Resultaträkning
 51 Balansräkning
 52 Noter
 59 Skatesweden Events AB Årsredovisning 2020-2021
 67 Skatesweden Events AB Årsredovisning 2021-2022
 76 Representation 2020-2022
 79 Stipendier
 80 Tävlingsresultat
 86 Erövrade teknikmärken
 87 Statistik

Foto: Maria Jangbro, Daniel Klerfors, Nikolaj Majorov, Henrik Montgomery/TT, Dennis Wernersson



3

Framåt & uppåt!
Svensk konståkning fortsätter att utvecklas – framåt och 
uppåt. Det ligger i linje med vårt internationella förbunds, 
Internationella Skridskounionens (ISU), kampanj #UpAgain. 
Att vi fortsätter utvecklas som modern svensk idrott och 
ökar förutsättningarna för alla – åkare, tränare och övriga 
anställda samt funktionärer – att utvecklas på bästa sätt, 
ser jag som centralt för svensk konståkning framöver. Allt  
i enlighet med vår Strategi 2026. 

När jag blickar tillbaka mot de två gångna verksamhetsåren 
2020–2021 och 2021–2022 kan jag konstatera att de i sto-
ra delar har präglats av Covid 19-pandemin. Det handlar 
om pandemins påverkan på samhället i stort och därmed 
också på idrotten. Pandemin orsakade stora svårigheter för 
våra idrottare, tränare och föreningar att fortsätta med 
konståkningsverksamheten. Trots dessa svårigheter och 
åtföljande utmaningar att bibehålla och nyrekrytera nya 
medlemmar har våra föreningar lyckats mycket väl. En stor 
eloge till alla! Under en tvåårsperiod innan pandemins 
utbrott hade svensk konståkning ökat sitt medlemsantal 
med cirka 24 procent. Genom våra föreningars och deras 
åkares, tränares, övriga anställdas och ideellt arbetande 
funktionärers idoga arbete lyckades vi begränsa tappet av 
medlemmar under pandemin till att bli marginellt. Engage-
manget på föreningsnivå för att hitta alternativa lösningar 
för en smittsäker träning är imponerande. 

Jag har också under mina besök på tävlingar på olika nivåer  
runt om i Konståkningssverige under de gångna två verk-
samhetsåren upplevt den positiva energin hos våra aktiva, 
tränare, funktionärer och föreningar. Det gör mig stolt 
och glad och ger oss goda förutsättningar att fortsätta 
utvecklas. 

Trots pandemin och dess restriktioner genomförde vi ett 
VM i Stockholm i mars 2021. En smittsäker bubbla skapades, 
unik i sitt slag. Med stöd av ISU och hela VM-organisationen 
med dess funktionärer lyckades vi bjuda på ett fantastiskt 
arrangemang för världens bästa konståkare och tv-tittare 
över hela världen. 

Jag kan också konstatera att svensk konståkning har arbetat 
allt aktivare under de gångna två verksamhetsåren, för 
att säkerställa trygga idrottsmiljöer. Värdegrundsarbetet är 
ett ständigt levande del i alla organisationer och svensk 
konståkning blir så bra som vi gemensamt gör den till. 
Våra elit- och föreningslicenser har exempelvis det tydliga 
syftet att säkra trygga idrottsmiljöer och jag är övertygad 
om att våra föreningar försöker göra sitt bästa i detta för-
bättringsarbete. Åkarens bästa ska alltid vara i fokus i en 
trygg idrottsmiljö. På så sätt kan vi också trygga våra 
tränares, övriga anställdas och funktionärers arbetsmiljöer. 

Svensk konståkning ska givetvis även fortsättningsvis ha 
de rätta förutsättningarna för att välkomna alla. Vi ska 
bygga starka och trygga individer genom hela livet. På 
förbundsnivå ska vi göra vårt yttersta för att bistå i det 
gemensamma arbetet med att vidareutveckla vår verk-
samhet enligt vår värdegrund Glädje, Glöd och Gemenskap. 
På så vis ska vi gemensamt nå våra mål inom ramen för 
vår Strategi 2026.

Ett stort tack till alla aktiva, tränare och övriga anställda  
samt till alla funktionärer inom svensk konståkning för 
ert enorma engagemang och er visade kärlek för svensk 
konståknings fortsatta utveckling. Ett särskilt stort tack 
också till vårt förbundskansli, våra kommittéer och distrikt 
och övriga i förbundsstyrelsen för ert viktiga arbete för 
svensk konståkning.

Nu ser jag fram emot att vi med gemensamma krafter 
fortsätter att kavla upp konståkningsärmarna för arbetet 
framåt och uppåt – med alla aktivas livslånga intresse för 
konståkning som mål! 

Så länge jag kan tänka, tala, stå och gå och så länge jag 
kan drömma som Elvis sjöng i låten ”If I can dream”, senast 
i filmen om honom, kommer jag att drivas av ambitionen 
att svensk konståkning ska fortsätta växa och utvecklas 
både på bredden och höjden. Alla ska med och alla inom 
svensk konståkning ska kunna verka i en trygg, utvecklande 
och inspirerande idrottsmiljö.

Helena Rosén Andersson
Förbundsordförande

Ordföranden har ordet
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Verksamheten
Styrelsens berättelse för 
verksamhetsåren 2020-2022 

Verksamhetsberättelsen är styrelsens sammanställning 
och rapport av de gångna verksamhetsåren riktad i första 
hand till medlemmarna. Verksamhetsberättelsen ska 
fungera som verktyg för medlemmarna att granska styrelsens 
verksamhet enligt beslut tagna på Förbundsmötet och på 
lång sikt för att säkerställa att verksamheten genomförs 
enligt den gemensamma strategin för svensk konståkning, 
Strategi 2026, som antogs 2018. 

Förbundet har identifierat flera verksamhetskritiska 
utvecklings- och verksamhetsområden utifrån Strategi 
2026 och de beslut som togs på Förbundsmötet 2020. 
Arbetet med Förbundsutvecklingsplanen, utvecklingsmo-
dellen och de strategiska utvecklingsområdena (utbildning, 
träning, tävling, testsystem, förening och styrdokument) 
har fortsatt. Till styrelsens förfogande finns förbundskans-
liet, lett av förbundschefen som tillsammans med vår övriga 
förbundskanslipersonal och berörda kommittéer genomför 
aktiviteterna inom utvecklingsområdena. 

De gångna två verksamhetsåren har i stora delar präglats 
av Covid 19-pandemin med åtföljande restriktioner vad 
gäller träning och tävling. Sedan våren 2022 har träningar 
och tävlingar kunnat genomföras på ordinarie vis och det 
har varit en lättnad för oss alla. Det är glädjande att kunna 
konstatera att våra föreningar och distrikt har gjort ett 
mycket gott arbete under dessa svåra tider med att hitta 
alternativa lösningar till fortsatt träning och inspiration. 
På så vis har svensk konståkning i stort sett kunnat bibe-
hålla sitt medlemsantal trots pandemin. Därmed finns det 
goda förutsättningar att kunna fortsätta utveckla verksam-
heten framöver, som fram till pandemins utbrott hade ökat i 
medlemsantal med cirka 24 % under de senaste två åren.

Vi har på förbundsnivå haft möjlighet att genomföra ett 
– med hänsyn till pandemiomständigheterna – lyckat VM 
i en smittsäker bubbla, i Stockholm våren 2021. Detta 
möjliggjordes med hjälp av Internationella Skridskoför-
bundet (ISU) och våra VM-funktionärers arbete samt med 
ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet, Stockholms 
stad, sponsorer och samarbetspartners.

Vi har arbetat enligt den handlingsplan som togs fram vid 
årsmötet 2020 för att säkerställa trygga idrottsmiljöer för 
alla. Vi har hösten 2020 haft dialoger med distrikten i syfte  
att stärka det förebyggande arbetet för att säkra trygga 
idrottsmiljöer och bland annat tagit fram en ärende-
hanteringspolicy och en mall för likabehandlingsplan för 
föreningar. Trygga idrottsmiljöer är också en central del 
i förbundets arbete med förbundsutvecklingsplanen och 

utvecklingsmodellen med åkaren i fokus. Värdegrundsarbetet 
och arbetet för trygga idrottsmiljöer är ett ständigt pågå-
ende förbättringsarbete och vi har fortsatt med det arbete 
för trygga idrottsmiljöer som varit i fokus för vårt elit- och 
föreningslicenssystem sedan 2018 och som också har 
bedrivits på såväl förbunds-, distrikts- och föreningsnivå 
sedan långt tidigare. 

Det har varit väsentligt för förbundet att tillgodose 
behovet av förbättrad kommunikation och dialog mellan 
förbundet och övriga delar av vår organisation med 
anledning av årsmötesdiskussionerna 2020. På så vis 
kan förbundet få en bättre förståelse för de behov som 
finns på förenings- och distriktsnivå och kan därigenom 
förbättra vårt förbundsstöd till föreningar och distrikt. Vi 
har bl.a. därför startat upp en ny mötesplats, Mötesplats 
Skatesweden – ett forum för dialog mellan förbund, distrikt, 
kommittéer och landslagstränare. Den första mötesplatsen 
hölls hösten 2021 och benämndes Strategidagen. Våren 
2022 valde vi att benämna denna mötesplats för just 
Mötesplats Skatesweden. Mötesplats Skatesweden kom-
pletterar därmed Förbundsforum och Convention – vilka 
mötesplatser inkluderar förutom nyss nämnda delar av 
svensk konståkning även föreningar. Genom möjligheten 
att delta såväl fysiskt som digitalt har fler getts möjlighet 
att delta i olika typer av mötesplatser. 

Ett led i att anpassa förbundets förmåga att bemöta 
utmaningarna har skett genom omorganisation och 
omprioritering av verksamheterna. En ny förbundschef 
har rekryterats och kansliet omorganiserats. Dessutom 
har fyra nya kommittéer inrättats som komplement till de 
tre som finns sedan tidigare; sportutvecklingskommittén, 
sportutvecklingskommittén synkro, utbildningskommittén 
och föreningsutvecklingskommittén. Sedan tidigare finns 
tävlingskommittén, tekniska kommittén och internatio-
nella kommittén. Genom dessa sju kommittéer möjliggör 
vi att fler ideellt arbetande personer kan bistå förbundet 
med sin kunskap och kompetens i syfte att fortsätta utveckla 
svensk konståkning.

Avslutningsvis har svensk konståkning under 2022 stärkt 
representationen internationellt med två nya medlemmar 
i ISU:s kommittéer. Under fyraårsperioden 2022–2026 har 
vi därmed totalt tre representanter i Tekniska kommittén 
för Synkro, Tekniska Kommittén för Singel & Par samt i 
Aktivas råd.
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Sporstlig verksamhet 
2020–2021
Uttagna landslagsåkare till 
Team Sweden 2021–2022

Seniorer (singel): Matilda Algotsson, Cassandra Johansson, 
Josefin Taljegård, Anita Östlund, Nikolaj Majorov och Illya 
Solomin 

Utvecklingslandslag Damer: Smilla Szalkai, Emelie Ling, 
Julia Brovall, Josefin Brovall, Emma Kivioja, Isabella Vanderlaat, 
Emelie Nordqvist      

Utvecklingslandslag Herrar: Mikael Nordebäck, Jonathan 
Egyptson, Casper Johansson, Andreas Nordebäck, Erik 
Pellnor, Oliver Praetorius, Victor Åberg

Utvecklingslandslag Juniorer Par: Greta Crafoord och 
John Crafoord

Utvecklingslandslag Synkro: Team Inspire, Team Seaside, 
Team Spirit, Team Convivium

Synkro

Pre Event 
Pre Event planerades till helgen 17–18 oktober, 2020 i 
Mölndal. Men ställdes in på grund av Covid-19. Istället 
erbjöds alla lag som under säsongen planerade att delta 
i senior-, junior- eller ungdomsklasserna att delta på en 
digital variant av Pre Event i oktober. Fem senior- och junior-
lag samt fem ungdomslag (totalt tio lag) deltog. Eventet 
föll väl ut och lagen var nöjda med den digitala lösningen.

ISU Synchronized Skating Online Element 
Evaluation
Som en kompletterande del av Pre Event erbjöds alla senior- 
och juniorlag, som under föregående säsong deltagit på 
internationella tävlingar (ISU:s kriterier), att delta på ett 
utvärderingstillfälle online med internationella tekniska 
funktionärer. Det svenska juniorlaget Team Seaside deltog. 
En video med tre element skickades in i november, vilka 
utvärderades av panelen. Laget var mycket nöjda med 
upplägget.  

ISU Synchronized Skating Development Training 
Seminar for Junior Age Skaters and their Coaches
Svenska Konståkningsförbundet hade tagit ut fyra åkare 
och två tränare ur Team Moonlights till ett internatio-
nellt utvecklingsprojekt i Vierumäki, Finland den 20–26 
juli 2021. Det ställdes in och istället planerades och  
genomfördes ett digitalt möte mellan moderatorerna 
och deltagande tränare, för att diskutera behoven för 
den kommande säsongen.
Läs mer om projektet här; Communication No. 2386

VirtuSingel, par och isdans

Landslagsläger
Uppstartsläger på Bosön den 28–30 maj 2021 anordnades  
för uttagna åkare till Team Sweden (senior- och junior-
landslaget) säsongen 2021–2022. Det inkluderade 
fystester, medieträning och individuella samtal för att 
bland annat planera kommande säsong. 

Ungdomsprojekt – Youth Development Project
Ett nytt ungdomsprojekt var planerat att starta hösten 
2020 med målet att utveckla ungdomsåkare till konkur-
renskraftiga internationella junioråkare. Projektet var 
tänkt att ge åkare och deras tränare riktade träningsmöj-
ligheter, internationella tävlingsmöjligheter och feedback 
i deras dagliga träningsmiljöer. Uttagningen till European 
Youth Olympic Festival var tänkt att göras från den här 
ungdomsgruppen. Projektet för säsongen 2020–2021 
ställdes in med anledning av Covid-19. Projektet är planerat  
att starta igång nästa säsong och därefter finns en  
förhoppning att det fortsätter åtminstone under fyra  
säsonger därefter.  

ISU Olympic Development Project 
Sista året av projektet. Följande tränare och åkare deltog: 
Casper Johansson, Tibro KK och Emelie Nordqvist, Lerums 
KK samt Girts Jekabsson, Lerums KK och Jessica von Rosen, 
Enebybegrs IF Konståkning. 

Pojkprojekt
Pojkprojektet som var planerat till den 2–4 oktober 2020  
i Katrineholm med Laco Vince (is och fys) och Jesper Jansson 
(dans). Det ställdes in med anledning av Covid 19. Näst 
pojkprojekt genomfördes hösten 2021. 

Nordics Seminar 
I samband med Nordics och Nordics Open planerades ett 
dagläger för uttagna åkare och reserver samt deras trä-
nare, som inte genomfördes då tävlingen i sin helhet ställ-
des in på grund av Covid-19. Projektet planerades i stället 
till The ordics och Nordics Open 2022. 

Virtuella event 

Digital bedömning och uttagning
Svenska Konståkningsförbundet anordnade virtuella 
event för åkare i landslaget och utvecklingslandslaget under 
säsongen 2020–2021 och 2021–2022. Åkarna filmade sina 
program och skicka in detta som sedan kom att bedömas 
av internationella tekniska specialister och domare som 
också gav feedback på programmen och åkarna fick en 
bedömning. 

https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications/25632-isu-communication-2386/file
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Ett av de digitala eventen användes som uttagningsevent 
för junior- och seniorlandslaget säsongen 2021–2022.  
Eventet var öppet för alla åkare som ansåg sig nå poäng-
kriterierna. Nitton åkare anmälde sig till eventet, med en 
förhoppning att uppnå poängen för att bli uttagen till  
junior- och seniorlandslag. 

Digitala träningspass
Svenska Konståkningsförbundet öppnade upp för digitala 
träningspass för alla följa med på. Tidigare landslags-
åkarna Joshi Helgesson, Elin Hallberg och Åsa Van Welter 
instruerade i olika typer av fyspass. Konståkningsförbundet 
har tillgängliggjort flera träningspass allteftersom digital. 

Andra insatser och utbildningar

Tränarbidrag för utveckling
Svenska Konståkningsförbundet öppnade upp för alla 
tränare som är medlemmar i en svensk konståkningsför-
ening att ansöka om ett bidrag för att utveckla sitt ledar-
skap. Upp till 5 000 kr per kurs och tränare. Prioritet gavs 
till tränare med stegutbildning 2B eller högre. Två bidrag 
delades ut inom ramen för tränarbidraget, det ena till en 
tränare i Föreningen Solna Konståkning och det andra till 
en tränare i Tibro Konståkningsklubb. 

Antidoping
Under säsongen 2020–2021 har vi haft informationskam-
panjer på www.svenskkonstakning.se och i sociala media 

vilken uppmuntrat föreningar att genomgå utbildning-
en Vaccinera klubben. Åkare och tränare i landslag och  
utvecklingslandslag har alla genomgått webbutbildningen  
Ren Vinnare. Tränare som under säsongen genomgått  
tränarutbildning Steg 3 har också genomgått Ren Vinnare. 

Internationell tävlingsrepresentation

Singel och par
Som en följd av pandemin ställdes ISU Junior GrandPrix 
(JGP) in och ISU Grand Prix (GP) arrangerades som natio-
nella tävlingar i de länder som kunde hålla tävlingar. Vi 
deltog på ett begränsat antal internationella tävlingar 
med senioråkare i landslaget. 

Inför VM arrangerade ISU en möjlighet för åkare att nå de 
tekniska minimumkraven genom en digital bedömning. Vi 
deltog med Josefin Taljegård (singel) och Greta Crafoord  
och John Crafoord (par). Josefin Taljegård och Nikolaj  
Majorov representerade sedan Sverige i VM på hemmaplan 
i Stockholm.   

Synkroniserad konståkning
Hela Internationella tävlingssäsongen för synkroniserad 
konståkning ställdes in. Vårt deltagande internationellt 
blev med flera lag i digitala programutvärderingar, 
arrangerade av ISU. 

Nikolaj MajorovJosefin Taljegård
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Sportlig verksamhet 
2021–2022
Uttagna landslagsåkare till 
Team Sweden 2021–2022

Seniorer (singel)*: Matilda Algotsson, Emelie Ling, Nikolaj 
Majorov, Josefin Taljegård och Anita Östlund

Seniorer (par): Greta Crafoord/John Crafoord

Juniorer (singel): Josefin Brovall, Julia Brovall, Jonathan 
Egyptson, Casper Johansson, Andreas Nordebäck, Emelie 
Nordqvist, Oliver Praetorius

Seniorer (Synkro): Team Inspire

Utvecklingslandslag (Synkro): Team Seaside: Team Spirit

*Tidigare uttagna till landslaget, Cassandra Johansson och 
Illya Solomin, valde att avsluta sina aktiva karriärer innan 
säsongen startade. 

Landslagläger

Uppsala 26–29 augusti
Fokus på programutvärdering. Tekniska funktionärer som 
deltog; Sara Agnafors, Emelie Billow, Åsa Nordback och 
Lise Röste Jensen (Norge). På plats från sporten; Linda 
Angelsiöö, Anna Burwall och Patrick Malmquist. 

Helena Rosén Andersson, förbundsordförande och Bertil 
Ahlqvist, förbundschef, höll ett inledande tal. Anna 
Cedergren och Anna L Sundqvist höll i ett teoripass om 
medieträning. Malin Taljegård deltog som fysio och höll 
en föreläsning om akutomhändertagande av skador. 
Emilie Billow och Åsa Nordback pratade nya regler med 
tränarna. Samtliga landslagsåkare deltog, bortsett från 
paret Crafoord och de två juniorer som under samma 
helg deltog på JGP 2 i Courcehvel, FRA – Julia Brovall och 
Casper Johansson.  

Team Inspire
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Norrköping 16–17 oktober
Anna Burwall från förbundet var på plats och Malin Taljegård 
deltog som fysio och höll ett teoripass om akutomhänder- 
tagande av skador. Rättighetsbyrån föreläste om sponsring. 
Anna L Sundqvist höll i ett pass med medieträning och 
åkarna fick öva på interjuver framför kamera. Samtliga  
åkare deltog på plats bortsett från paret Crafoord och 
seniorien Anita Östlund. 

Falun/Borlänge 10–11 april
Fokus på mentalträning och skridskoåkning. Föreläsare i 
mental träning var Johan Fallby.  

Ungdomssamling 

Falun/Borlänge 10–11 april
Johan Fallby höll föreläsningar för tränare och föräldrar 
om samarbete och ansvarsområden. Viktoria Helgesson 
var ansvarig tränare. Anna Burwall höll en föreläsning om 
regler. Sexton deltagare. 

Synkroniserad konståkning

Landslagssamling 

Göteborg
En samling för landslagen i synkro arrangerades i Göteborg 
den 29 januari. Teamen Inspire, Convivium och Seaside 
deltog. Fokus var att ge lagen en genomgång av tävlings-
program med tekniska funktionärer. Tekniska funktionärer 
som deltog var Amanda Bergström, Alicja Eklöw och Anna 
Nyhlén.   

Uppstartsläger

Kungsbacka 29–31 oktober
Inbjudna lag var alla senior-, junior- och ungdomslag. Fokus 
låg på programutvärdering. Tekniska funktionärer som 
deltog var Henrica Carlsson, Alicja Eklöw, Anna Nyhlén och 
Petra Tyrbo. Helena Ericsson höll i ett teoripass med regler.  

Virtuella Event

Singel 7 juli
Digitalt event för juniorerna i Team Sweden. Utvärderingen 
från åkarnas program låg till grund för uttagning till 
säsongens Junior Grand Prix serie. 

Synkro 2–3 oktober
Första digitala eventet för samtliga lag på senior-, junior 
och ungdomsnivå. Syftet var att ge tillfälle för lagen att 
visa upp sina program samt få en första feedback från 
tekniska funktionärer. 

Team Leader Sverige 28 september
Digital träff för de som anmält intresse för att vara Team 
Leader för Sverige vid internationella tävlingar och 
mästerskap. Förläsare på träffen var Jennifer Park och 
Carina Skoog. 

Andra deltaganden och utbildningar

ISU Synchronized Skating Development Training 
Seminar for Junior Age Skaters and their Coaches
 
Deltog på det internationella utvecklingsprojektet i Vierumäki, 
Finland den 9-15 maj var 4 åkare och två tränare ur Team 
Moonlight. 

Antidoping

Information om utbildningarna Vaccinera klubben och Ren 
Vinnare gjordes i Nyhetsbrevet. 

Internationell 
tävlingsrepresentation

Singel och par

Vi har deltagit med åkare på 5 tävlingar på ISU Junior 
Grand Prix (JGP). Representation på ett flertal internatio-
nella tävlingar med junior åkare och senioråkare under 
säsongen. 

Uttagna till ISU European Figure Skating Championships 
(EM) i Tallinn var Josefin Taljegård och Nikolaj Majorov. Nikolaj 
kunde dessvärre inte slutföra tävlingen på grund av Covid.  

Josefin Taljegård och Nikolaj Majorov blev uttagna av 
SOK att representera Sverige på Olympiska Spelen i Beijing, 
Kina. Casper Johansson och Josefin Brovall deltog vid  
European Youth Olympic Festival (EYOF)i Vuokatti, Finland. 
I ISU Junior World Figure Skating Championships (JVM) i 
Tallinn deltog Emelie Ling och Andreas Nordebäck. 

ISU World Figure Skating Championships (VM) arrangerades 
i Montpellier, Frankrike. Josefin Taljegård och Nikolaj 
Majorov representerade Sverige.   

Synkroniserad konståkning   

En begränsning av internationella tävlingar ledde till att vi 
deltog på ett fåtal internationella tävlingar. 

ISU World Junior Synchronized Skating Championships 
(JVM) arrangerades i Innsbruck, Österrike. Vi var repre-
senterade av två lag, Team Seaside och Team Spirit. 

Team Inspire deltog på ISU World Synchronized Skating 
Championships i Hamilton, Kanada.
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Internationella Kommittén 
2020–2021
Internationella kommittén (IK) har fortsatt arbetet med 
internationella frågor och kontakter, och har ett nära 
samarbete med sportchefen som driver elitverksamheten 
i förbundet. Den största delen av IK:s arbete under 
säsongen handlade om att hantera hur pandemin på-
verkade verksamheten. Det var mycket osäkert under 
hela säsongen om och hur några internationella tävlingar 
skulle genomföras. 

Kommittén har haft tio möten, alla via Teams. I november 
avslutade Sportchef Scott Rachuk sin anställning och 
Anna Burwall blev tillförordnad Sportchef för förbundet. 

Kommittén har uppdaterat blanketter, rapporter och andra 
dokument gällande internationella uppdrag. Dokumentet 
”Välkommen till Team Sweden” har satts ihop med infor-
mation till både åkare, tränare och domare som repre-
senterar Sverige på internationella uppdrag. Vidare har 
IK beslutat om uttagningskriterier för landslag, utveck-
lingslandslag, kriterier för deltagande vid internationella 
tävlingar för åkare och lag. 

Då pandemin satte stopp för sammankomster anordnade 
IK flera virtuella möten för landslaget. Digitala program-
genomgångar, virtuella tävlingar och seminarier genom-
fördes för att ge landslaget bästa möjliga förutsättningar 
vid de få tävlingar som de kunde tävla på. 

Under säsongen har kommittén även arbetat med att skapa 
en större och mer permanent grupp med lagledare för 
internationella tävlingar. Kriterier har tagits fram gällande  
vem som kan vara lagledare samt vilka uppgifter och 
skyldigheter som finns. Ett inledande inspirerande möte 
planeras inför säsongen 2021–2022.  

Internationellt arbete
ISU Junior Grand Prix (JGP) serien ställdes in och ISU Grand 
Prix (GP) arrangerades som nationella tävlingar i de länder 
som kunde hålla tävlingar. Kontakten med ISU är betydande 
och Sveriges internationella ställning är fortsatt stark. IK 
beslutade att inte skicka ut domare på annat än mäster-
skap, detta gjordes utifrån ett säkerhetsperspektiv för 
domarna. Emilie Billow deltog på två virtuella tävlingar 
som arrangerades av USA, vilket gav kunskap och inspiration 
till de egna digitala initiativ som kommittén tog fram för 
Sverige. 

De nordiska länderna hade flera möten inför The Nordics 
som skulle ha arrangerats i Danmark, men beslutades att 
ställas in. European Youth Olympic Festival (EYOF) ställdes 
också in. EM, JVM och Four Contintents mästerskapen 
ställdes in för singel, par och isdans. Beslut kom oftast 
med kort varsel, och det betydde att både plan A, B och C 
behövdes aktiveras. 

Hela internationella tävlingssäsongen för synkro ställdes 
in. ISU arrangerade i stället digitala programutvärderingar 
där flera av våra internationella domare deltog. Anna 
Nylén var TC, Petra Tyrbo Referee, Alicja Eklöw och Christine 
Sandgren domare. 

Den planerade ISU Kongressen 2020 blev inställd och 
istället gjordes en poströstning i juni 2021 gällande de 
frågor som ansågs vara nödvändiga. IK sammanställde 
och förberedde Sveriges ståndpunkter till styrelsen inför 
poströstningen. 

VM i Stockholm 2021
Det enda mästerskapet som arrangerades under säsongen 
var VM i Stockholm 2021. Kommitténs prioritet var att för-
bereda både åkare, lagledare och domare på bästa sätt. 
Det var många osäkerheter både inför och under mäster-
skapet, men det genomfördes på bästa tänkbara sätt och 
resultat för Team Sweden. Mästerskapsdomaren Inger 
Andersson dömde sin sista internationella tävling på grund 
av ålder och avtackades av IK. 

Internationella seminarier
Frankfurt-seminarierna som ISU anordnar varje sommar 
arrangerades sommaren 2021 som webinarium. Sverige 
deltog med Sara Agnafors återcertifiering ISU TS singel, Anna 
Burwall återcertifiering ISU TS singel, Henrika Carlson 
återcertifiering internationell TS synkro, Helena Ericsson 
återcertifiering ISU TS synkro, Aliki Stergiadu återcertifiering 
internationell TS isdans, och Anna Nylén återcertifiering ISU 
TC synkro. 

Kristina Blom deltog i webinarium för internationella 
domare singel och par. Alicja Eklöw deltog i webinarium 
för internationella skiljedomare synkro. Christine Sandgren 
och Marie Mattsson deltog i webinarium för internationella 
domare synkro.  

Internationella tävlingar

ISU World Figure Skating Championships, 
Stockholm, Sverige
Emilie Billow, TC damer
Filip Stiller, TS herrar
Katarina Henriksson, domare damer
Inger Andersson, domare herrar
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Internationella Kommittén 
2021–2022
Internationella kommittén (IK) har fortsatt arbetet med 
internationella frågor och kontakter, och har ett mycket 
nära samarbete med sportchefen som driver elitverksam-
heten i förbundet. Det var med försiktighet och förhoppning 
som säsongen 2021–2022 började komma igång efter 
pandemin. Underkommittéerna upplöstes och ersattes 
med Sportutvecklingskommittén synkro, och Sportutveck-
lingskommittén singel, par och isdans. Säsongen präglades 
av OS i Beijing 2022 på många sätt, förberedelser, uttag-
ning, Covidtester och pandemirestriktioner i Kina. 

Kommittén har haft tio möten, alla via Teams. Kommittén 
har uppdaterat blanketter, rapporter och andra dokument 
gällande internationella uppdrag. Vidare har IK beslutat 
om uttagningskriterier för landslag, kriterier för deltagande 
vid internationella tävlingar för åkare och lag, uttagning 
av åkare och lag till mästerskap och The Nordics. 

Arbetet med att utveckla lagledargruppen fortsatte, och 
ett inspirerande möte hölls med Carina Skoog och Jennifer 
Park som föreläsare som var mycket uppskattat. Målet är att 
stärka gruppen och ha ett nära samarbete med sportchefen. 

Eftersom pandemin fortfarande skapade osäkerhet, 
arrangerades ett digitalt event under sommaren 2021 för 
att förbereda junioråkarna inför JGP. En del internationella 
tävlingar ställdes in under säsongen på grund av pandemin, 
och alla landslagsåkare, TF och lagledare, både singel, par 
och synkro, har visat stor flexibilitet och tålamod. 

Internationellt arbete
Samverkan med andra nationer är av fortsatt intresse där 
utbyte av kunskaper och erfarenheter är viktigt. Till lands-
lagslägret för singel bjöds Lise Rösto Jensen in från Norge. 
Till svenska mästerskapen i synkro bjöds en Teknisk Specialist 
(TS) in från Italien, Roberta Giuliani. Inför Leon Lurje Trophy 
skapades kontakter med flera internationella TF från olika 
länder, men tyvärr behövde tävlingen ställas in på grund 
av pandemin igen, istället ordnades en landslagsträff 
med svenska domare. 

Kommittén har medverkat på Nordic meetings som har varit 
digitala möten under säsongen. De nordiska länderna 
stärkte sina kontakter med en gemensam nordisk middag 
under ISU kongressen. Samarbetet mellan de nordiska 
länderna har också varit på bred front gällande kriget i 
Ukraina och hur detta har påverkat den internationella 
konståkningsfamiljen. IK har varit en drivande kraft bakom 
svenska förbundets ställning i frågan. 

Sverige nominerade Nathalie Lindqvist till ISU Athletes 
Commission som representant för synkroniserad konståkning. 
Då detta var den enda kandidaten blev Nathalie vald in 
i ISU Athletes Commission vid Synkro VM i Kanada 2022. 
Det är mycket glädjande för Sverige att vi har en represen-
tant i gruppen igen. 

Inför ISU kongressen 2022 i Phuket, Thailand förberedde 
IK frågorna på dagordningen, och medverkade vid flera 
digitala möten med andra länder för att föra diskussioner 
kring viktiga ämnen. Sveriges delegation till kongressen 
bestod av ordförande SKF Helena Rosén-Andersson, vice 
ordförande SKF Peter Levin och ordförande IK Emilie Billow. 
Till ISU Synchronized Skating Technical Committee nomi-
nerades Petra Tyrbo för en tredje period. Till Single and 
Pairs Technical Committee nominerades Emilie Billow för 
en första period. Båda två valdes in under kongressen, 
Petra som första medlem och Emilie som tredje medlem. 
Detta är ett historiskt val då Sverige aldrig tidigare har 
haft tre invalda medlemmar inom ISU samtidigt. Fantastiskt 
roligt och ett mycket gott betyg att svensk kunskap upp-
skattas internationellt! 

Flera inbjudningar och uttagningar har kommit från ISU 
gällande skiljedomare, TS, TC, OAC och RECA. Att Sverige 
var på plats på OS i Bejing 2022 med tre representanter 
utanför isen, är ett otroligt bra bevis på att vi har hög kunskap 
och uppskattade TF internationellt. Vi hade en domare i 
herrklassen, en TC i damklassen och en RECA som jobbade 
med tävlingsorganisationen. Det är mycket positivt att vår 
starka position internationellt fortsätter att skapa möjlig-
heter, utökar kontakter och samarbeten med andra länder. 
Även inbjudningar från länder såsom Norge, Storbritannien, 
Island, USA, Polen, Estland, Danmark och Nederländerna 
har kommit till våra TF. 

Internationella seminarier
Susanne Sjöquist och Karolina Matesa deltog i och klarade 
ISU Judges examinering i Obertdorf i Tyskland, september 
2021.

ISU anordnade ett synkro seminarium den 4–6 november 
2021 i Lyon, Frankrike, där Sverige deltog med Anna Nylen 
som domare. Petra Tyrbo var med som föreläsare från ISU. 
Petra Tyrbo var även en av föreläsarna vid ISU Develop-
ment Seminar för synkroniserad konståkning i Vierumäki, 
Finland den 13–15 maj 2022. 

Vid årets Frankfurt-seminarier 2022 deltog Anneli Servin 
för nya internationella domare singel och par, och klarade 
examen för ny licens. Emilie Billow var föreläsare och exa-
minator vid samma kurs. Katarina Henriksson genomgick 
återcertifiering för ISU TC via webinarium. 
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Internationella tävlingar
Uttagningar av domare och lagledare till internationella 
tävlingar har gjorts löpande utefter de fastställda kriterier 
som kommittén beslutat om. 

Cranberry Cup, Norwood, USA  
Emilie Billow, TC, singel, domare, par

ISU Junior Grand Prix, Courchevel, Frankrike 
Karolina Matesa, comare, singel

ISU Junior Grand Prix, Courchevel, Frankrike 
Laila Davidsson, domare, singel

ISU Junior Grand Prix, Kosice, Slovakien  
Susanne Sjöquist, domare, singel

CS Autumn Classic, Montreal, Kanada  
Emilie Billow, domare, singel, par

CS Nebelhorn Trophy, Oberstdorf, Tyskland 
Åsa Nordback, domare, par
Filip Stiller, TS, singel

ISU Junior, Grand Prix, Gdansk, Polen  
Kristina Blom, domare, singel
Peter Levin, RECA

ISU Junior, Grand Prix, Linz, Österrike  
Alexandra Svärd, domare, singel
Sara Agnafors, TS, singel 
Katarina Henriksson, OAC hemifrån

CS Finlandia Trophy, Espoo, Finland  
Åsa Nordback, domare, singel
Petra Tyrbo, referee, synkro
Helena Ericsson, TS, synkro

ISU Grand Prix Canada, Vancouver, Kanada 
Emilie Billow, domare, singel, par

ISU Grand Prix Italy, Turin, Italien  
Åsa Nordback, referee, singel
Peter Levin, RECA

ISU Grand Prix NHK Trophy, Tokyo, Japan 
Katarina Henriksson, domare, singel

Tallinn Trophy, Estland   
Kristina Blom, domare, singel

ISU Grand Prix France, Grenoble, Frankrike 
Emilie Billow, TC, singel

CS Warsaw Cup, Warsawa, Polen  
Filip Stiller, TS, singel

CS Golden Spin, Zagreb, Kroatien  
Susanne Sjöquist, domare, singel
Hevelius Cup, Gdansk, Polen  
Alicja Eklöw, domare, synkro

ISU European Figure Skating Championships, 
Tallinn, Estland 
Katarina Henriksson, referee, singel

CS Marie Lundmark Trophy, Turku, Finland 
Anna Nylén, referee, synkro
Alicja Eklöw, domare, synkro

The Nordics, Hörsholm, Danmark  
Filip Stiller, TS, singel
Kristina Blom, domare, singel
Alexandra Svärd, domare, singel

CS French Cup, Rouen, Frankrike  
Petra Tyrbo, referee, synkro

Olympiska Spelen, Peking, Kina  
Åsa Nordback, domare, singel
Emilie Billow, TC, singel
Peter Levin, RECA

Tissot Neuchatel Trophy, Neuchatel, Schweiz 
Anna Nylén, TC, synkro

European Youth Olympic Festival, Voukatti, Finland 

Karolina Matesa, domare, singel
Filip Stiller, TS, singel

ISU World Junior Synchronized Skating Championships,
Innsbruck, Österrike
Anna Nylén, domare, synkro

ISU World Figure Skating Championships 2020, 
Montpellier, Frankrike
Emilie Billow, domare, singel
Laila Davidsson, domare, singel
Peter Levin, RECA
Katarina Henriksson, OAC hemifrån

ISU World Synchronized Skating Championships, 
Hamilton, Kanada
Petra Tyrbo, referee, synkro

ISU World Junior Figure Skating Championships, 
Tallinn, Estland
Karolina Matesa, domare, singel
Susanne Sjöquist, domare, singel 
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Utbildningsverksamhet 
2020–2021
På grund av pandemin har utbildningsverksamheten ställt 
om till mer digitala utbildningar vilket möjliggjort en fortsatt 
hög aktivitet. 

Organisation
Utbildningsverksamhet har arrangerats i samarbete mellan 
förbundskansliet och berörda kommittéer.

Arrangörsutbildning
På grund av pandemin har samtliga arrangörsutbildningar 
denna säsong arrangerades digitalt. 

Utbildning för Tekniska funktionärer
Samtliga utbildningar som arrangerats under säsongen 
har varit digitala. 

Tränarutbildning
Arbetet med revidering av tränarutbildningarna har fortsatt. 

Under säsongen hölls de sista delkurserna i pilotutbildning 
för steg 3 som påbörjades föregående säsong. Kurserna 
hölls på grund av pandemin digitalt.

Under våren 2021 arrangerade förbundet i samarbete 
med tränarföreningen en digital utbildningsserie med 
digitala föreläsningar och fördjupningar av Kori Ade inom 
bland annat ledarskap och coaching. 158 tränare deltog.

Under vintern/våren 2021 bjöd Svenska Konståkningsför-
bundet in till flera utbildande och inspirerande digitala 
föreläsningar inom en rad olika ämnen. Vi ville genom 
att erbjuda föreläsningarna digitalt skapa möjligheter 
för kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och inspiration 
under en tid då möten och sammankomster på grund av 
pandemin har varit svåra att genomföra. Föreläsningarna 
som SKF anordnat var under säsongen 2021-2022:  

 — Anneli Östberg - Hur motivation och lust till utveckling 
påverkas när förutsättningar förändras. Riktad till 
aktiva över 14 år. (175st deltagare). 

 — Elliot Schwartz – Understandning IJS Scoring. Riktad 
till tränare och aktiva över 14 år (62st deltagare). 

 — Anne Forsell – Feedback. Riktad till tränare. (59st 
deltagre).
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 — Anna Blom - Förebyggande rehab. Riktad till tränare 
och aktiva över 14 år. (36st deltagare). 

 — Lisa-Maria Oberrauter – Kost och hälsa vid träning. 
Riktad till tränare och aktiva över 14 år. (30st deltagare).

 — Johan Carlberg - Aktiv workshop, Tolka musik med 
hela kroppen och teateragerande på is. Riktad till 
tränare och aktiva över 14 år. (32st deltagare). 

 — Petra Tyrbo – Programkomonenter Synkro. Riktad till 
tränare och aktiva över 14 år, i synkroniserad konst- 
åkning. (24st deltagare). 

Arbetsgrupp Nytt Idrottsgymnasiesystem 
Med anledning av utbildningsdepartementet förslag 
på förändring av specialidrotten i gymnasiet med start 
hösten 2024 sattes en arbetsgrupp ihop (hösten 2020) 
för att kunna följa och vara delaktig i processen om det 
nya idrottsgymnasiesystemet som ska ersätta nuvarande 
idrottsgymnasiesystem RIG och NIU.  

Arbetsgruppen har bestått av Joanna Dahlstrand, special- 
idrottslärare NIU i Göteborg, Lotta Falkenbäck, fd. special 
idrottslärare NIU i Helsingborg (även tidigare RIG i 
Helsingborg) samt sportchefsassistent Linda Angelsiöö 
på förbundskansliet.   

Arbetsgruppen har deltagit på samtliga informationsträffar  
som RF anordnat och följt processen. Vi har under vintern 
2021 också bjudit in och samlat alla tränare/lärare i konst- 
åkning på nuvarande NIU för en diskussion om nya 
idrottsgymnasiet och deras syn på fortsatt arbete med 
gymnasieskola och konståkning och deltagit i workshops 
anordnade av RF.  

Övrigt
I SKF:s nyhetsbrev har vi tipsat om digitala utbildningar, 
kurser och föreläsningar där arrangören är en annan än 
SKF. Till exempel:

 — Fifty/Fifty – onlineutbildning om jämställdhet inom 
idrotten.

 — Förälder på arenan - Så kan du stötta ditt barn  
(RF-SISU).

 — Grundutbildning för tränare (RF-SISU kurs) Grundutbild-
ning – 5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott. 

 — Idrott och mångfald. 

 — Idrottens föreningsledarutbildning (RF-SISU,  
webbaserad). 

 — Idrottsnutrition, Malmö Idrottsakademi. 

 — Idrottspsykologi, idrottarens nervositet och stress 
(RF-SISU).  

 — Inkluderande idrott (RF-SISU. 

 — Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med NPF. 

 — ISU:s e-learningprogram för domare, tränare och åkare. 

 — Ledare som lyssnar, Folkhälsomyndigheten. 

 — Motivera barn och unga till fortsatt idrottande (RF-SISU). 

 — Rehab och skadeförebyggande, Malmö idrottsakademi. 

 — Så mycket gladare – om mentalt välmående inom 
idrotten (RF-SISU). 

 — Så många fler, så mycket längre - om talangutveckling 
och goda utvecklingsmiljöer (RF-SISU). 

 — Tillgänglighet och bemötande (Parasport). 

 — Vaccinera klubben.

 — Valberedningen 2025. 

 — Världens bästa idrottsförälder (RF-SISU). 

 — Webinar 1-2-3, Hållbar träning och Ditt unika ledarskap. 

 — Skatteverkets digitala utbildningar för föreningar.

Under hösten 2020 lanserades en ny sida på svenskkonst- 
akning.se, Att läsa själv. Sidan samlar bok- och mediatips 
inom en rad olika ämnen för åkare, tränare, ledare och 
övriga inom svensk konståkning att fördjupa sig inom. 
Här finns också länkat till ISU-elearning och Athlete 365, 
två webbsidor med material, kurser och utbildningar att 
förkovra sig i. 

Stort tack till alla föreläsare som under 
säsongen bidragit till att fortsätta
utbilda och utveckla svensk konståkning.
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Utbildningar 2020–2021

Datum Ort Kurs Föreläsare Antal  
    deltagare

20-08-22 - 20-08-23 Digitalt Återcertificering för TS & TC Emilie Billow, Anna Burvall,  17
   Filip Stiller Borowicz 

2020-08-22 Digitalt Informationstillfälle för Tränare Emilie Billow, Anna Burvall,  110
   Filip Stiller Borowicz 

2020-08-23 Digitalt Informationstillfälle för Domare Emilie Billow, Anna Burvall,  70
   Filip Stiller Borowicz 

2020-08-23 Digitalt Synkro - Question & Answer webbinar  Petra Tyrbo, Anna Nylén, Henrika Carlson 26

2020-10-28 Digitalt Arrangörsutbildning: IndTA/SMP/Wizard Stefan Jonsson 42

2020-10-30 Digitalt Arrangörsutbildning: IndTA/SMP/Wizard Stefan Jonsson 28

2020-10-31 Digitalt Arrangörsutbildning, Stjärntävling Clara Bengtsson, Carina Ward 41

2020-11-01 Digitalt Arrangörsutbildning, Tävlingsledare Clara Bengtsson, Carina Ward 43

2020-09-27 Digitalt Seminarium Programkomponenter Åsa Nordback 8

21-01-11 - 2021-04-01 Digitalt Digitala föreläsningar och fördjupningar Kori Ade 158

2021-01-13 Digitalt Hur motivation och lust till utveckling  Anneli Östberg 174
  påverkas när förutsättningar förändras 

2021-01-20 Digitalt Understanding IJS Scoring  Elliot Schwartz 62

2021-01-28 Digitalt Tränarutbildning Steg 3 - del 3A Emilie Billow 33

2021-02-04 Digitalt Föreläsning Feedback - Anne Forsell Anne Forsell 59

2021-02-16 Digitalt Tränarutbildning Steg 3 - del 3B Catarina Lindgren 35

2021-04-17 Digitalt Förebyggande Rehab Anna Blom 38

2021-04-17 Digitalt Kost och hälsa vid träning Lisa-Maria Oberrauter 32

2021-04-18 Digitalt Aktiv workshop - Tolka musik med hela  Johan Carlberg 34
  kroppen och teateragerande på is 

2021-04-18 Digitalt Programkomponenter Synkro Petra Tyrbo 26

2021-05-08 Digitalt Tränarutbildning Steg 3  Ela Magnusson & Laco Vince 34
  - del 3C Skating Skills 
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Utbildningsverksamhet 
2021–2022
Liksom föregående säsong påverkades utbildningsverk-
samheten av den pågående pandemin. Omställningen till 
mer digitala utbildningar har fortsatt och möjliggjort en 
fortsatt hög aktivitet inom utbildningsverksamheten.

Organisation
Under sommaren 2021 skedde en omorganisation på för-
bundskansliet. Anna Sundkvist blev ansvarig för utbild-
ningsverksamheten som en del av sin tjänst och började 
med denna 1 oktober 2021.

Januari 2022 bildades Utbildningskommittén som nu 
jobbar tätt med Utbildningsansvarig. Kommittén består 
av 6 antal ledamöter och leds av ordförande Ann-Marie 
Carell. Kommittén har haft fem (5) protokollförda möten, 
varav fyra har varit digitala möten och ett arbetsmöte i 
juni 2022.

Arrangörsutbildning
Merparten av arrangörsutbildningarna som vanligen 
hålls i samband med Utbildningsveckan arrangerades på 
grund av pandemin digitalt. Undantaget var ISU Calc FS 
utbildning som arrangerades vid två tillfällen i Stockholm 
och ett i Göteborg.

Utbildning för Tekniska funktionärer
Återcertifiering TS/TC för singel/par/isdans samt för syn-
kro genomfördes digitalt. Utbildning för nya TS/TC ar-
rangerades inte under säsongen. Domarutbildning steg 2 
arrangerades i Enköping med 11 deltagare och Steg 3 A 
i Skövde med 6 deltagare. Under säsongen har även di-
gitala seminarier före tekniska funktionärer arrangerats.

Tränarutbildning
Arbetet med att revidera tränarutbildningarna har fort-
satt. I samarbete med SISU Förlag har planering av fram-
tagande av reviderade tränarutbildningar påbörjats.
En mycket uppskattad digital utbildningsserie för trä-
nare med tema ”Teknik och rotation” har arrangerats i 
samarbete med tränarföreningen under våren 2022. Ut-
bildningsserien bestod av 7 digitala föreläsningar och 2 
diskussionsseminarier, och samlade 178 deltagare. Före-
läsare var Kori Ade.

Övrigt
Förbundet har i samarbete med Rättighetsbyrån arrang-
erat en digital utbildningsserie på temat Sponsring för 
föreningar. Utbildningen har fått positiv respons från del-
tagande föreningar.

Johan Fallby höll under en landslags- och ungdomssam-
ling en mycket uppskattad föräldrautbildning för föräldrar 
till landslagsåkarna och åkarna på ungdomssamlingen.

SKF har fortsatt att i nyhetsbrevet informera om digitala 
föreläsningar, kurser och utbildningar arrangerade av an-
dra än SKF själva. Exempel på föreläsningar vi tipsat om:  

 — Från flicka till kvinna 
 — Förälder på arenan – så kan du stötta ditt barn 
 — Grundutbildning tränare för unga ledare 14-20 år 
 — Ledarskap, arbetsgivarskap och HR 
 — Motivera Barn & Unga till fortsatt idrottande 
 — Osynliga funktionsnedsättningar 
 — Pep Forum 
 — Ren Vinnare 
 — Uthållighetsidrotter i världsklass 
 — Vaccinera klubben 
 — Vista2021, Paralympisk konferens 

Stort tack till alla föreläsare som under 
säsongen bidragit till att fortsätta
utbilda och utveckla svensk konståkning.
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Utbildningar 2021–2022

Datum Ort Kurs Föreläsare Antal  
    deltagare

2021-08-23 Digitalt Seminarium för domare i singel & par Emilie Billow, Laila Davidsson 57

2021-08-29 Göteborg ISU Calc FS utbildning Kaj Nyman, Christer Pettersson 23

2021-08-30 Digitalt Seminarium för tekniska  Alicja Eklöw, Henrika Carlson 14
  funktionärer i Synkro 

21-09-04 - 21-09-05 Digitalt Återcertifiering för TC / TS  Anna Nylén, Henrika Carlson 5
  i Synkroniserad Konståkning 

21-09-04 - 21-09-05 Digitalt Återcertifiering för TC / TS Emilie Billow, Anna Burwall, Sara Agnafors 16

21-09-04 - 21-09-05 Digitalt Arrangörsutbildning - Stjärntävling Carina Ward, Kristina Blom 47

21-09-04 - 21-09-05 Digitalt Arrangörsutbildning - Tävlingsledning Carina Ward, Kristina Blom 48

2021-09-04 Digitalt Refresh - ISU Calc FS utbildning Stefan Jonsson, Kaj Nyman 20

2021-09-04 Digitalt IndTA / Wizard/ Skaters Music Player Stefan Jonsson 12

2021-09-05 Stockholm ISU Calc FS utbildning Christer Pettersson, Kaj Nyman 23

2021-09-05 Digitalt Kickoff för tekniska funktionärer  Emilie Billow, Anna Burwall, Sara Agnafors 71
  och tränare inom singel & par 

2021-09-06 Digitalt Skiljedomarseminarium - Singel & Par Åsa Nordback 18

2021-09-12 Digitalt Kickoff & Q&A för tekniska funktionärer  Helena Ericson, Petra Tyrbo 34
  och tränare inom Synkroniserad Konståkning 

2021-09-12 Digitalt Skiljedomarseminarium - Synkro Alicja Eklöw 4

2021-10-03 Stockholm ISU Calc FS utbildning Christer Pettersson, Kaj Nyman 10

21-10-22 - 21-10-24 Enköping Domarutbildning Steg 2 Hulda Hardardottir, Åsa Nordback 11

2021-12-05 Digitalt Refresh - ISU Calc FS utbildning Stefan Jonsson, Kari Koskinen 17

21-04-29 - 22-05-15 Digitalt Kori Ade utbildningsserie - Utveckla teknik  Kori Ade 178
  och rotation (7 digitala föreläsningar 
  + 2 diskussionsseminarier) 

22-01-14 - 22-01-16 Skövde Domarutbildning Steg 3 A  Alexandra Svärd 6

2022-02-23 Digitalt Sponsringsutbildning - Steg 1 - Tillfälle 1 Rättighetsbyrån 40

2022-03-01 Digitalt Sponsringsutbildning - Steg 1 - Tillfälle 2 Rättighetsbyrån 35

2022-03-29 Digitalt Sponsringsutbildning - Steg 2 - Tillfälle 1 Rättighetsbyrån 37

2022-04-06 Digitalt Sponsringsutbildning - Steg 2 - Tillfälle 2 Rättighetsbyrån 27

2022-04-26 Digitalt Sponsringsutbildning - Steg 3 - Tillfälle 1 Rättighetsbyrån 33

2022-05-04 Digitalt Sponsringsutbildning - Steg 3 - Tillfälle 2 Rättighetsbyrån 17
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Verksamhet för 
Tekniska Funktionärer
Verksamhetsåret 2020–2021

Tekniska Kommittén (TEK) har under säsongen 2020–2021 
haft nio möten, samtliga har varit digitala på Teams, på 
grund av pandemin. Däremellan har tät kontakt förts via 
mail, telefon och meddelanden. Vi tackar Anna Burwall för 
allt hon gjort under sina många år i Tekniska kommittén. 
Anna går in som sportchef och avgår därmed som ordfö-
rande i TEK. Anna sitter kvar som adjun-gerad i Tekniska 
kommittén. Vi välkomnar Laila Davidsson till ny ordförande.  

Regler 
Den internationella skridskounionens (ISU) kongress ställdes 
in på grund av den rådande pan-demin i världen. Under 
kongressen brukar stora regelförändringar äga rum. ISU 
valde att inte göra några större regelförändringar. Tekniska 
kommittén följde ISU:s beslut. 

Reglerna har uppdaterats gällande ändringar och beslut 
tagna av ISU och har publicerats på förbundets hemsida. 
Ändringarna och tolkningar ur de nationella reglerna har 
kommunicerats lö-pande under säsongen i Bulletin nr 23–24. 

Förändring av uppvärmningstiden på stjärntävlingar går 
från 6 min till 4 min för samtliga och börjar gälla säsong 
2020–2021. Lathund för att förtydliga ändringen skickades 
ut tillsammans med skil-jedomarhandboken.

Tävlingar och tester
2020–2021 var på grund av pandemin en oviss tävlings-
säsong med inställda tävlingar och trä-ningar för våra 
åkare och tekniska funktionärer.

Kommittén har lagt en stor del av sin tid till att tillsätta och 
säkerställa tekniska paneler och domarpa-neler för samtliga 
förbundstävlingar som inte blev inställda. 

Kommittén har kontinuerligt fört en dialog med de tekniska 
funktionärerna för att hålla dem uppdaterade på vad som 
händer med tävlingssäsongen på grund av pandemin. 

Många klubbar runt om i landet har genomfört digitala 
tävlingar med domare med på länk. 

Tekniska kommittén har under verksamhetsåret arbetat 
med översyn av testsystemet i linje med Stra-tegi 2026. Ett 
gediget arbete med att få fram kurser digitalt har gjorts.

Tekniska funktionärer 
Förteckningen över Tekniska Funktionärer har reviderats 
rörande både licenser och kontaktupp-gifter. Klubblicens, 
Regionala tävlingsdomarlicenser, Regionala skiljedomar-
licenser och Nationella tävlingsdomarlicenser har uppda-
terats kontinuerligt under säsongen och av kansliet skickats 
ut till föreningar och distrikt.

Folkhälsomyndigheten har avrått från att samlas i stora 
grupper under hela 2020–2021. Detta har lett till att Tekniska 
kommittén har utfört digitala utbildningar löpande under 
säsongen. 

Säsongen inleddes i augusti med flertalet digitala semi-
narier för att uppdatera våra tekniska funktionärer samt 
få dem att känna en gemenskap. 

En omarbetning av domarutbildning steg 1 genomförs för 
att uppdatera och kvalitet stärka ut-bildningen.

För att fortsätta utveckla nya domare har det genomförts 
digitala steg 1 utbildningar. Detta med en positiv framgång 
men samtidigt en saknad av att få sitta tillsammans och 
diskutera i ett rum. 

Mentorskapsprogrammet har fortsatt att hjälpa nya 
domare med provbedömningar för både tävlingar och 
tester. Mentorskapsprogrammet innefattar även nya TS 
och TC. 

Under säsongen har inga nya TS eller TC licenser utfär-
dats. Valet var att genomföra denna utbildning vartannat 
år på grund av lågt deltagande föregående säsong.  

Mentorskapsprogrammet har skapat fler kontakter, 
säkerhet och trygghet mellan Tekniska Funktionärer.

Alla aktuella dokument för Tekniska Funktionärer har upp-
daterats och publicerats på förbundets hemsida.

Kommittén vill rikta ett stort tack till alla 
Tekniska Funktionärer som visat stort 
engagemang och hjälpt till, stort som 
smått på alla nivåer, under den gångna 
säsongen. Er insats är mycket värdefull 
för svensk konståkning!
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Verksamhet för 
Tekniska Funktionärer
Verksamhetsåret 2021–2022

Tekniska Kommittén (TEK) har under säsongen 2021–2022 
haft nio olika möten varav sju digitala och två fysiska. 
Däremellan har tät kontakt förts via mail, telefon och 
meddelanden. Vi tackar Laila Davidsson för sin tid som 
ordförande. Sofia Borg går in som ordförande i februari 
2022. Vi hälsar Hulda Hardardottir välkommen till Tekniska 
kommittén. 

Regler 
Reglerna har uppdaterats efter ISU:s regeländringar och 
publicerats på förbundets hemsida. Ändringarna och 
tolkningar ur de nationella reglerna har kommunicerats 
löpande under säsongen i Bulletiner nr 25–26.

Inga större regeländringar har genomförts under säsong 
2021–2022. TEK har under slutet av verksamhetsåret hanterat 
regeländringar till följd av beslut på ISU:s kongress.

Möte med tränare har skett i samband med SM-veckan i 
Falun-Borlänge och Synkro-SM i Möln-dal. Samverkan och 
dialog gällande regler och tester är ett viktigt instrument 
för att föra svensk konståkning framåt.

På grund av inställda elitserie- och A-tävlingar föregående 
säsong inleddes denna säsong med kvaltävlingar, för att ta 
ut åkare till elitserien. Tekniska kommittén tillsatte tekniska 
funktionärer på kvaltävlingarna för att hålla en jämn nivå 
på uttagningarna. Kvaltävlingarna pågick under hösten och 
försköt resterande säsong.

Tävlingar och tester
Förändringen av testarbetet togs upp på nytt efter att om-
organisationen av förbundskansliet var klar hösten 2021. 

Kommittén har lagt en stor del av sin tid till att tillsätta 
och säkerställa tekniska paneler och do-marpaneler för 
samtliga förbundstävlingar (kvaltävlingar, elitserie- och 
morgondagartävlingar, kvaltävlingar synkro, SKF-Trofén 
och SM).

Utvecklingsarbetet med att rekrytera fler Tekniska Funk-
tionärer har fortsatt då efterfrågan till tester och tävlingar 
har varit fortsatt stora. Ett arbete med att digitalisera 
delar av utbildningarna, för att underlätta och korta ner 
tiden på plats för att öka möjligheten för fler ska kunna 
del-taga, har påbörjats. Reklamfilmerna som gjordes 
2018 var mycket uppskattade och har fortsatts att visas 
i samband med tävlingar. Genom att lyfta fram fina före-
bilder är förhoppningen att fler vill utbilda sig till Tekniska 
Funktionärer.

Tekniska funktionärer 
Förteckningen över Tekniska Funktionärer har reviderats 
rörande både licenser och kontaktupp-gifter. Klubblicens, 
Regionala tävlingsdomarlicenser, Regionala skiljedomar-
licenser och Nationella tävlingsdomarlicenser har uppda-
terats kontinuerligt under säsongen och av kansliet skickats 
ut till föreningar och distrikt.

Detta år har varit en utmaning för våra tekniska funk-
tionärer i och med de extra kvalificeringstävlingarna till 
serierna. Men också då pandemin medfört återbud kort 
inpå tävlingsstart. Detta har lett till att kommittén medgett 
dispenser för att i största mån undvika att behöva ställa 
in tävling-ar.

Digitala utbildningar och seminarier har genomförts för 
domare, TC och TS för singel/par och Syn-kro. Detta har 
bidragit till att aktivitetskravet på våra tekniska funktio-
närer har kunnat uppfyllas trots inställda tävlingar före-
gående säsong. Även gemenskapen som man känner vid 
seminarier är en viktig del för att bli inspirerad och fortsätta 
som teknisk funktionär.

Återcertifieringen för TC/TS genomfördes även denna 
säsong digitalt. På grund av pandemin och Folkhälso- 
myndighetens avrådan har utbildning för Nya TC/TS inte 
arrangerats då detta är en utbildning som kräver att man 
är på plats. 

I takt med lättnader i Folkhälsomyndighetens riktlinjer har 
vi glädjande kunnat genomföra flera domarutbildningar i 
samband med tävlingar och med lyckat deltagarresultat.
 
Mentorskapsprogrammet har fortsatt att hjälpa nya domare 
med både tävlingar och tester. Detta har skapat fler kontakter, 
ökad säkerhet och trygghet mellan Tekniska Funktionärer. 
Men-torskapsprogrammet innefattar även nya TS och TC 
som har varit mycket uppskattat under säsongen.

Alla aktuella dokument för Tekniska Funktionärer har 
uppdaterats.

Kommittén vill rikta ett stort tack till alla 
Tekniska Funktionärer som visat stort 
engagemang och hjälpt till, stort som 
smått på alla nivåer, under den gångna 
säsongen. Er insats är mycket värdefull 
för svensk konståkning!
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Nationell tävlingsverksamhet 
2020–2021
Kommitténs sammansättning
Stefan Jonsson, ordförande

Ledamöter
Clara Bengtsson
Kristina Blom
Kaj Nyman
Marie Mattsson
Carina Ward 

Helén Åhlén, adjungerad till 20201030
Camilla Fredman, adjungerad från 20201101
Anna Tjernström, adjungerad

Möten
Tävlingskommittén har genomfört följande möten under 
perioden 20200701–20210630

 — Teamsmöte 200810
 — Teamsmöte 200928 
 — Teamsmöte 201019
 — Teamsmöte 201102
 — Teamsmöte 201123
 — Teamsmöte 201215
 — Teamsmöte 210113
 — Teamsmöte 210210
 — Teamsmöte 210302
 — Teamsmöte 210407
 — Teamsmöte 210428
 — Teamsmöte 210519
 — Teamsmöte 210626
 — Arbetsmöte TESU (teknisk support) 
 — TVK medverkade på verksamhetskonferens 20200508
 — Arbetsmöte 12–13 juni, via Teams

Samarbete
Tävlingskommittén har ett nära samarbete med tävlings-
ansvariga på kansliet och med Tekniska Kommittén.

Tävlingsverksamhet
Säsongen 2020–2021 präglades av Covid-19. Tävlingsverk-
samheten påverkades rejält och verksamheten tvingades 
ställa om och in flera gånger under säsongen med kort  
varsel. I säsongsuppstarten planerades för en full täv-
lingskalender. Folkhälsomyndighetens allmänna råd och 
rekommendationer, som för idrotten kanaliserades och 
samordnades genom RF, hade stor påverkan på genom-
föranden. Några elitserietävlingar och A-tävlingar hann 
genomföras, men kring månadsskiftet oktober/november 
tvingades tävlingsverksamheten ta paus för pandemin. 
Vid årsskiftet kom ytterligare begränsningar genom att 
kommunala anläggningar belades med restriktioner eller 
mer eller mindre stängde. Restriktionerna lättade inte förrän 
konståkningens tävlingssäsong var över.

De nationella tävlingar som kunde genomföras var:
 — Elitseriedeltävling, Luleå
 — Elitseriedeltävling, Borås
 — Tio A-tävlingar under hösten

Övriga tävlingar och mästerskap ställdes in under säsongen.

Tävlingskommittén medverkade under två virtuella tävlings-
sammandrag med landslaget för deras förberedelse inför 
VM på hemmaplan i mars 2021.

Tävlingsadministration

Tävlingsplanering för nästkommande säsong 
(tävlingskalender) 
Tävlingskommittén planerar tävlingarna för kommande  
tävlingssäsong. En tävlingskalender för varje säsong 
publiceras på Svenska Konståkningsförbundets webbplats 
svenskkonstakning.se. Säsongen 2020–2021 blev mycket 
inställt med anledning av pandemin och säsongen 2021–
2022 planerades.

Elitserien och morgondagarserien
TVK har strategiskt ansvar för Elitserien och morgon- 
dagarserien. Till serien kopplas rankingsystem och kvali-
ficeringstabeller. Det operativa och dagliga arbetet sker 
via kansliet. TVK har varit rådgivande och beslutande. 

A-tävlingar
TVK har under säsongen haft strategiskt ansvar för A-täv-
lingar i funktionen som kvalificeringstävlingar till elitserien 
och morgondagarserien. Det praktiska arbetet med 
hanteringar och administration sker på kansliet.
 
Kvaltävlingar i synkroniserad konståkning
Tävlingskommittén har löpande via kansliet arbetat med 
administrativt arrangörsstöd till kvaltävlingarna i synkroni-
serad konståkning. Kvalificerigsdelarna fastställs tillsam-
mans med Internationella Kommittén och sportchefen.

SKF-trofén
TVK ansvarar för formatet av SKF-trofén och hantering av 
lagresultat. Säsongen 2020–2021

SM/JSM/USM/RM
SM/JSM/USM/RM genomförs i dels synkroniserad konst- 
åkning och dels i singel/par/isdans. TVK bistår tävlings-
ansvarig i strategiska frågor och i det operativa genom-
förandet. Under säsongen 2020–2021 ställdes båda SM in 
på grund av Covid-19.
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Teknisk support, utrustning och IT-stöd

Tävlingsutrustning och Teknisk Support (TESU)
Tävlingskommittén har tillsatt Teknisk support till för-
bundstävlingar och på beställning till Inter Club-tävlingar 
i Sverige. Kommittén har även uppgraderat programvara 
och tillsett underhåll av tävlingsutrustningarna. Logistik 
för hantering och transport av tävlingsutrustningarna 
ombesörjs via kansliet.

IndTA 
Det tävlingsadministrativa systemet IndTA har under 
säsongen fortsatt utvecklats och nya funktioner planeras 
att implementeras framöver. TVK följer utvecklingen och 
tar del av den pågående processen. 

StarComp 
Tord Lindberg har utvecklat StarCompFS som han tillhanda- 
håller TVK och som används vid stjärntävlingar. 

Arrangörsutbildningar i ISUCAlcFS och Tävlingsledning 
Tävlingskommittén har varit involverad i Arrangörsut-
bildningar såsom utbildning i ISUCalcFS, Tävlingsledning 
och Stjärntävlingar under utbildningshelgen 30 oktober –  
1 november 2020 via Teams och flera ur TVK har även 
föreläst.

Arrangörsanvisningar, speakerinstruktioner 
och arrangörsrapporter 
Kvalitetsdokument för samtliga tävlingsformer har reviderats 
och finns på www.svenskkonstakning.se

Utveckling 

 — TeSu Christer Pettersson har varit adjungerad resurs 
då han på uppdrag av Svenska konståkningsförbundet 
utvecklat Wizard, en programvara för överföring av 
data mellan IndTA och ISUCalcFS. Christer har även 
utvecklat PointsTaken för resultatvisning.
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Nationell tävlingsverksamhet 
2021–2022

Kommitténs sammansättning
Carina Ward, ordförande sedan november 2021

Ledamöter
Clara Bengtsson
Kristina Blom
Kaj Nyman
Dan-Erik Bergström sedan januari 2022
Amanda Azzopardi sedan januari 2022

Camilla Fredman, adjungerad
Anna Tjernström, adjungerad

Stefan Jonsson valde att avsluta sitt uppdrag som ord-
förande i TVK till säsongsuppstarten. Därtill avslutade 
fler ledamöter i kommittén sina uppdrag under säsongen 
2019–2020 eller inför säsongsstart. Kommittén var därför i 
säsongsuppstart inte fullt bemannad. Detta i kombination 
med en större kansliomorganisation gav en utmanande 
uppstart för kommittén och det dröjde innan kommittén 
var tillräckligt stor och samordnad för att kunna genomföra 
exempelvis möten.

Möten
Tävlingskommittén har genomfört följande möten under 
perioden 20210701–20220630

 — Teamsmöte 211120 
 — Teamsmöte 211220
 — Teamsmöte 220120
 — Teamsmöte 220131
 — Teamsmöte 220209
 — Teamsmöte 220315
 — Teamsmöte 220413
 — Teamsmöte 220509
 — Arbetsmöte TESU (teknisk support) 2–3 oktober 2021
 — Tränarmöte SM-veckan april 2022, i Borlänge  

tillsammans med Tekniska kommittén
 — Arbetsmöte 11–12 juni 2022 i Stockholm

Tävlingsverksamhet
Pandemin hade fortsatt påverkan på säsongen 2021–2022:

 — Säsongen senarelades med elitseriepremiär i december 
i ställer för september i syfte att åkarna skulle hinna 
komma i gång med förberedenade klubbtävlingar.

 — 11 kvaltävlingar till Elitserien och morgondagarserien 
genomfördes under hösten då det inte fanns tillräckligt 
med resultatunderlag från 2019–2020 för intag till 
serierna.

 — Flertalet tävlingar genomfördes utan publik och sociala 
aktiviteter.

 — Ett antal tävlingar, som en deltävling i morgondagar-
serien och en i elitserien, genomfördas med endast ett 
tävlingsprogram (friåkning).

 — SM förlades till april i ställer för december.

 — Elitseriefinalen ställdes in.

Säsongen 2021–2022 omfattade den nationella 
tävlingsverksamheten:

 — SM-veckan för singel och par
 — SM i synkroniserad konståkning
 — SKF-trofén för singel och par
 — 11 kvaltävlingar till elitserien
 — 8 elitserietävlingar 
 — 2 kvaltävlingar i synkroniserad konståkning
 — 11 Distriktsmästerskap (DM) fördelade på 8 tävlingar

Utöver detta arrangerades också ett stort antal A-täv-
lingar och klubbtävlingar sanktionerade av Tävlingskom-
mittén, samt ett stort antal Stjärntävlingar vilka sanktio-
neras av respektive SDF.

SM-veckan singel 2021–2022
SM-veckan arrangerades i Borlänge/Falun 7–10 april 2022. 
SM-veckan samlade 87 deltagare från 46 föreningar.

SM i synkroniserad konståkning
SM i synkroniserad konståkning arrangerades i Mölndal 
den 26–27 februari 2022. Totalt tävlade 11 lag om medaljerna 
i 4 kategorier. I anslutning till SM-tävlingarna genomfördes 
även en klubbtävling.

SKF-Trofén
SKF-trofén arrangerades av Uppsala i 11 SDF, 4–6 mars 
2022. Totalt deltog 90 åkare i 7 tävlingskategorier. Skåne 
vann lagtävlingen.

Elitserien och morgondagarserien
Totalt omfattade Elitserien 74 deltagare fördelade på 4 
tävlingsklasser. Morgondagarserien omfattade totalt 65 
deltagare fördelade på 3 tävlingsklasser. 8 deltävlingar 
genomfördes på följande orter; Luleå, Stockholm, Skövde, 
Helsingborg och Växjö. I Luleå, Helsingborg och Skövde 
arrangerades dubbla elitserietävlingar.

Elitseriefinalen ställdes in på grund av Covid-19.

Kvaltävlingar i synkroniserad konståkning
Två kvaltävlingar i synkroniserad konståkning har ägt rum 
under säsongen. Arrangörer för dessa tävlingar var Kungälv 
respektive Borås. I anslutning till båda kvaltävlingarna 
arrangerades också en klubbtävling.
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Tävlingsadministration

Tävlingsplanering för nästkommande säsong 
(tävlingskalender) 
Tävlingskommittén planerar tävlingarna för komman-
de tävlingssäsong. En tävlingskalender för varje säsong 
publiceras på Svenska Konståkningsförbundets webb-
plats www.svenskkonstakning.se. 

Elitserien och morgondagarserien
TVK har ett strategiskt ansvar för elitserien och morgon-
dagarserien. Det dagliga och operativa praktiska arbetet 
sker via kansliet. TVK har i denna process haft dels rådgi-
vande dels beslutande funktion. Kopplat till serierna finns 
ett rankingsystem och kvalificeringstabeller, som admini- 
streras av kansliet.

A-tävlingar
TVK har ett strategiskt ansvar för A-tävlingar i funktionen 
som kvalificeringstävlingar till morgondagarserien och 
Elitserien. Det dagliga, praktiska och operativa arbetet 
sker via kansliet.

Elitserietabellen
För de åkare som tävlar Elitserien finns en poängbaserad 
elitserietabell som visar aktuell rangordning för inneva-
rande säsong. Elitserietabellen administreras och hanteras 
via kansliet. 

Kvalificeringstävlingar i synkroniserad konståkning
Tävlingskommittén har löpande via kansliet arbetat med 
administrativt arrangörsstöd till elittävlingarna i synkro-
niserad konståkning genom kvalitetssäkring av inbjudan 
och sammanställning av databaser.

Teknisk support, utrustning och IT-stöd

Tävlingsutrustning och Teknisk Support (TeSu)
Tävlingskommittén har tillsatt, informerat, rapporterat och 
återrapporterat gällande Teknisk support till förbunds-
tävlingar och i förekommande fall Inter Club-tävlingar  
i Sverige. Kommittén har även uppgraderat programvara 
och tillsett underhåll av tävlingsutrustningarna. Logistik 
för hantering och transport av tävlingsutrustningarna  
ombesörjs via kansliet.

IndTA 
Det tävlingsadministrativa systemet IndTA har under 
säsongen fortsatt utvecklats utifrån behov av funktioner 
för administrering av tävling via Wizard till ISUCalcFS. TVK 
följer utvecklingen och tar del av den pågående processen. 

Wizard
Tävlingskommittén har ett nära samarbete med Christer 
Pettersson som utvecklat programvaran Wizard för över-
föring av data från IndTA till ISUCalcFS. Utvecklingen av 
Wizard sker fortlöpande allteftersom behov uppstår. 
2021–2022 blev sista säsongen med ISUCalcFS då Interna-
tionella Skridskounionen (ISU) byter programvara. Under 

andra halvan av verksamhetsåret har ett intensivt arbete 
gjorts med anpassningar av Wizard för att fungera med 
nya FS Manager.

StarComp 
StarCompFS används vid stjärntävlingar och gjorde sin 
sista säsong 2021–2022. Underverksamhetsåret startade 
arbetet med en ny programvara som ersätter StarComp 
framåt. 

Arrangörsutbildningar 
Tävlingskommittén har varit involverad i Arrangörsutbild-
ning, Tävlingsledning, Wizard/ISUCalcFS, Stjärntävlingar 
och Skaters Music Player under utbildningshelgen 4–5 
september 2021, via Teams och även föreläst.

Arrangörsanvisningar, speakerinstruktioner 
och arrangörsrapporter 
Kvalitetsdokument för samtliga tävlingsformer har reviderats 
och finns på www.svenskkonstakning.se

Teknisk delegat
Ledamöter i TVK har under verksamhetsåret fungerat som 
tekniska delegater vid förbundstävlingar i syfte att stötta 
arrangören i förberedelser och genomförande.

Utveckling 

 — Arbete med möjlighet till livestreaming av tävlingar, 
stora som små, utvecklades säsongen 2021–2022 och 
blev ett bra alternativ på tävlingar där publik inte 
hade tillträde.

 — I linje med Strategi 2026 har utvecklingsarbete inom 
tävlingsverksamhet verksamhetsåret kommit i gång 
igen. TVK är delaktiga i arbetet.
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Coronapandemin präglade hela idrottsrörelsen både 
nationellt och internationellt under båda säsongerna. 
Restriktioner och riktlinjer på nationell basis ändrades 
flera gånger med kort varsel och gjorde att tävlingar och 
träningar fick anpassas för att kunna bedrivas enligt rikt-
linjerna, genom bland annat minskade grupper, endags-
tävlingar och utan publik. 

Även de internationella tävlingarna påverkades mycket 
där flera tävlingar tvingades ställa in, framförallt inom 
synkroniserad konståkning. Synkro VM 2021 och vår egen 
Leon Lurje Trophy 2021 och 2022 genomfördes inte. De täv-
lingar som genomföras präglades starkt av värdlandets 
restriktioner samt PCR-tester före och efter ackreditering. 

Glädjen var stor under våren 2022 när restriktionerna 
lättade och återigen tillät publik på tävlingarna där SM 

Coronapandemin 2020 – 2022
2022 för singel respektive synkro var en höjdpunkt för alla 
inblandade. Internationellt var glädjen stor när våra åkare 
på VM och JVM äntligen fick möta publiken igen. Att vi 
även hade uttagna lag till Synkro JVM och VM var också 
en stor glädje efter två inställda Synkro VM. 

De nationella utbildningarna för tränare, tekniska funktio-
närer och arrangörer fick ställas om till digitala versioner 
och många möten och samlingar fick istället genomföras 
digitalt. Pandemin har fört med sig många utmaningar. 
Men också gott. En är att det tekniska kliv som hela 
konståkningssverige har tagit tillsammans. 

Flera idrotter har upplevt minskade medlemsantal under 
de här åren men konståkningen har tvärtemot ökat i med-
lemsantal trots pandemin. Det är glädjande att se att så 
många väljer vår fantastiska sport! 
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VM 2021 
Det är med stolthet och glädje vi kan konstatera att vår 
organisation genomförde ett mycket speciellt, men i alla 
avseenden lyckat världsmästerskap i Stockholm i mars 
2021. Lovorden från deltagare, Internationella Skridsko- 
unionen (ISU) och deras samarbetspartners fortsatte 
att strömma in långt efter VM. Vi möttes framför allt av 
en stor tacksamhet för att VM genomfördes och att det 
gav nytt hopp för världens konståkare efter nästan ett år 
utan några internationella tävlingar. Vi visade att det är 
möjligt att genomföra stora mästerskap även i tider av en 
pandemi. Självklart hade dock inte detta varit möjligt utan 
ekonomiska garantier och extraordinärt stöd från ISU.

Att planera för ett av världens största vintersportevene-
mang i en pandemi var minst sagt utmanande, särskilt 
med den stora osäkerheten huruvida det överhuvudtaget 
skulle gå att genomföra. Hindren var många med ständigt 
ändrade förutsättningar. Vi var dock ödmjuka inför utma-
ningen att samla ett stort antal människor från hela världen  
och implementerade tillsammans med ISU rigorösa åtgärder 
för att minimera risken för smittspridning. Som arrangör 
var vi efter arrangemanget både glada och lättade över 
att åtgärderna hade avsedd effekt och att VM i konståk-
ning inte bidrog till någon smittspridning.

Förberedelserna
Mot alla odds genomfördes Världsmästerskapen i kon-
ståkning den 22–28 mars 2021 i Ericsson Globe Arena i 
Stockholm. Vägen dit var dock allt annat än spikrak. När 
Covid-19 slog till i början av 2020 var förberedelsearbetet 
redan i full gång för det som enligt planen skulle bli en stor  
publikfest. Planeringen hade då fokus på marknadsföring, 
biljettsläpp samt vår presentation på VM i Montréal i mars 
2020. Allt detta övergick dock i en antiklimax när VM 2020 
ställdes in bara ett par dagar innan det skulle börja och 
det fanns för oss inget annat val än att skjuta upp både 
marknadsföring och biljettförsäljning. Under sommaren 
var planeringen fortsatt inriktad på att genomföra VM 
med publik, möjligen med begränsningar. Ett stort arbete 
lades på att ta fram olika scenarier och hur dessa skulle 
påverka ekonomin. 

Under sensommaren och hösten fördes en regelbunden 
dialog med ISU om garantier för att inte förbundet skulle 
riskera ett ekonomiskt underskott. Genom att vi successivt 
fick garantier för upparbetade kostnader och kontrakts- 
åtaganden kunde förberedelserna fortsätta ungefär en 
månad i taget. Den goda dialogen till trots och även om 
ISU var mycket angelägna om att VM skulle genomföras, 
kom det till stor del att handla om förutsättningar och res-

Verksamhetsberättelse 
Skatesweden Events AB

triktioner i Sverige med avseende på Covid-19. Varken för-
bundet eller ISU ville riskera att i ett sent skede få besked 
om att evenemanget inte får genomföras. Att få tydlig 
och rak information om vad som gällde visade sig dock 
vara en stor utmaning i våra många kontakter med berörda  
instanser så som Folkhälsomyndigheten, Smittskydd i Region 
Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholms län, Polisen, Stock-
holms Stad och Riksidrottsförbundet.

Efter det att regeringen infört undantag för elitidrottare 
från förbudet för utländska medborgare att resa in i Sverige, 
fanns åtminstone praktiska förutsättningar att deltagare 
till VM. I januari gav ISU sedan klartecken för att jobba 
vidare med förberedelser och genomförande enligt en 
reviderad budget som var baserad på att genomföra 
VM helt utan publik. Detta innebar att vi kunde trycka 
på startknappen för ett stort antal aktiviteter som hittills 
bara kunnat planeras, men inte utföras för att i möjligaste 
mån undvika kostnader. Det stod ungefär samtidigt klart 
att VM kommer att genomföras i en bubbla. De sista 2,5 
månaderna blev därmed extremt intensiva för att få alla 
delar på plats.

VM-organisationen hade kontinuerligt en mycket nära 
dialog och gott samarbete med ISU. Som exempel hade vi 
för det praktiska genomförandet veckovisa avstämningar 
med ISU:s evenemangsteam, medieteam och regelbundet 
med medicinska experter.

Bubblan – förutsättning för VM
För att minska risken för smittspridning bland deltagare 
och mellan deltagare och utomstående genomfördes VM 
i en bubbla bestående av hotellet och arenorna som delta-
garna inte fick lämna. Internationella deltagare hämtades 
på flygplatsen och togs direkt till hotellet där de sedan 
vistades tills de åter transporterades till flyget efter VM. 

Förutom att alla ackrediterade behövde göra ett PCR-test 
innan avresa hemifrån testades samtliga vid ankomst och 
därefter regelbundet under sin vistelse. Cirka 3 500 coro-
natester utfördes på plats i de teststationer som sattes 
upp i arenan och på hotellet. Hanteringen av detta var en 
gigantisk logistisk utmaning som sysselsatte en hel stab. 
Tydliga rutiner fanns för isolering av eventuella positiva 
fall samt smittspårning.

Ytterligare ett stort antal åtgärder vidtogs för att förhindra 
smittspridning, bland annat gällde krav på munskydd 
hela tiden utom på isen eller vid intag av mat, temperatur-
kontroll vid passage mellan hotell och arena, alla ackre-
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diterade gjorde en daglig självskattning av sin hälsa, ett 
stort antal handspritsstationer, skyltning, utökad städ-
ning samt ett dedikerat desinfektionsteam.

Glädjande kan konstateras att det, trots deltagare från 
stora delar av världen och det stora antalet ackreditera-
de, endast upptäcktes ett fåtal fall av Covid som behövde 
hanteras.

Att bokstavligen stänga in ett antal hundra personer i 
visserligen stora, men begränsade, utrymmen under en 
veckas tid var inte helt utan komplikationer. Förutom att 
alla behöver mat så kan också behov uppstå av varor från 
utsidan. Exempelvis tillhandhölls en service där nödvändiga 
saker kunde beställas. 

Något som ytterligare komplicerade tillvaron var de för 
tillfället gällande restriktionerna för matservering som  
endast tillät servering i restaurang fram till kl. 21. Därefter 
fick man hämta mat till sitt rum. Även detta fungerade 
bra, även om deltagarna på VM vanligen kan äta restau-
rangen ända till kl. 01.

Ett antal aktiviteter hade ordnats för deltagarna på hotellet 
och ett extra gym sattes upp i arenan.

Organisationen
Liksom det mesta annat var det en utmaning att sätta en 
volontärorganisation när förutsättningarna inte blev helt 
kända förrän jämförelsevis sent i planeringen. Även om en 
grund fanns, så behövde antalet personer minskas kraftigt 
på grund av bubblan och resurser omfördelas från publik-
områden till andra uppgifter. Hela tiden fanns också risken 
att många skulle tvingas lämna återbud i sent skede på 
grund av covid.

I slutänden gjorde vårt 20-tal gruppledare ett storartat 
jobb med att förbereda sina respektive grupper som sam-
manlagt bestod av cirka 150 volontärer. Ett mindre antal 
innebar att många fick jobba betydligt mer än vanligt. Det 
kan inte nog framhållas det stora engagemang som alla 
bidrog med och det var svårt att undvika att ryckas med 
av den glädje som volontärerna utstrålade. En av de saker 
som många deltagare lyfte fram var hur väl mottagna de 
blivit och att alla var så hjälpsamma. Alla inblandande 
kan vara stolta för att ha bidragit till ett mycket välkom-
nande och professionellt evenemang!
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Kommunikation och synlighet
En viktig del av VM i konståkning var att kommunicera 
kring arrangemanget. Det handlade om att bygga upp 
intresset inför VM samt att kommunicera under själva 
mästerskapet. Eftersom tävlingarna genomfördes utan 
publik ändrades fokus från att sälja biljetter till att öka 
uppmärksamheten för VM och konståkning.
 
Kommunikationsmålen uppnåddes
Även om vi tyvärr inte hade någon publik på plats, var 
intresset från media var desto större. Det stora genomslaget 
berodde både på att VM var det första stora mästerska-
pen som arrangerat i Sverige sedan pandemin började 
samt en genomarbetad och aktiv strategi att få uppmärk-
samhet kring VM, idrotten och de svenska åkarna.

Totalt nåddes en publik på 126 miljoner läsare/tittare i 
Sverige i de så kallade traditionella medierna. Utrymmet 
motsvarar en uppskattad annonskostnad på 36 miljoner 
kronor. Det bör noteras att detta är i underkant med tanke 
på att samtliga medier inte finns med i den mediebevakning 
som använts. Till detta ska också läggas aktiveringen på 
sociala medier i våra egna kanaler samt i våra samarbets-
partners kanaler. 

Målet att öka intresset och uppmärksamheten för konst- 
åkning som idrott uppfylldes med råge.

Mediearrangemang
Antalet medierepresentanter på plats var begränsat till 
50 mot normalt 300 för att minska risken för smittsprid-
ning. Särskilda arrangemang gällde för media som endast 
kunde vistas i mediacentret och på medialäktaren. De 
hade inte möjlighet till direkt kontakt med åkare utan alla 
intervjuer gjordes digitalt.

Sändningarna producerades av Nordic Entertainment 
Group som också har TV-rättigheterna i Sverige. Utöver 
detta var Fuji TV från Japan och Channel 1 från Ryssland 
på plats.

Globalt nådde VM en TV-publik på nästan 300 miljoner 
tittare under sammanlagt 1 400 timmars sändningstid.

Samarbeten
VM planerades och genomfördes med stöd av och i nära 
samarbete med Stockholms Stad som en sista del i det 
långsiktiga samarbete som påbörjades med EM i kons- 
tåkning 2015. 

Osäkerheten kring genomförandet försvagade kraftigt 
möjligheterna att knyta samarbetspartners och sponsorer 
till VM. Detta till trots bidrog ett antal partners till sänkta 
kostnader samt bidrog till en trevligare tillvaro för alla i 
bubblan. Stort tack till dessa! 

Det är på sin plats att även lyfta det goda samarbetet 
med Quality Hotel Globe och Stockholm Live.

Tävlingarna
VM 2021 skulle komma att bli det enda mästerskap i konst- 
åkning som genomfördes under säsongen 2020–2021. Det 
var dessutom den viktigaste kvalificeringstävlingen för att 
få platser till vinter-OS i Peking 2022.

Sammanlagt deltog 183 tävlande från 40 nationer, vilket 
var något färre än normalt.

Trots avsaknaden av större publikstöd gjorde åkarna 
fantastiska prestationer och det fåtal lediga volontärer 
som gjorde sitt bästa för att stötta åkarna fick ta del 
många konståkningsprogram.

VM i konståkning 2021 går till historien som ”Konståk-
nings-VM under Corona-pandemin” och innebär att Sverige 
och Stockholm för lång tid kommer att betyda något spe-
ciellt i konståkningsvärlden.
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Helena Rosén Andersson, 
Lerum
Ordförande 
sedan september 2020

Kaj Nyman, Åkersberga
Ekonomiansvarig
Ledamot sedan september 
2014
Ingår i Tävlingskommittén

Fredrik Lagergren, Täby
Ledamot sedan september 
2020

Peter Levin, Gävle
Vice ordförande
Ledamot sedan maj 1993 
suppleant 1992-1993
Ingår i Tekniska Kommittén

Erika Blom, Luleå
Ledamot sedan september 
2020

Sanela Lundqvist, 
Landvetter
Ledamot sedan september 
2020

Caroline Frank, Haninge
Ledamot sedan september 
2020 

Förbundsstyrelsen 2020–2022
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Kommittéer och uppdrag 
Kommittéer

Föreningsutveckling – FK
Bildades 2021–2022
Ordförande: Johan Oldhoff 
Ledamöter: Rekrytering pågår

Internationella Kommittén - IK
Ordförande: Emilie Billow
Ledamöter: Sara Agnafors, Peter Levin, Nathalie Lindqvist
Adjungerade: Petra Tyrbo (ISU Sys Technical Committee), 
Anna Burwall (Sportchef)

Tekniska kommittén – TEK
Ordförande: Sofia Borg
Ledamöter: Peter Levin, Åsa Nordback, Susanne Sjöquist, 
Alexandra Svärd, Hulda Hardardottir
Adjungerade: Camilla Fredman (Tävlingsansvarig SKF), 
Anna Tjernström (Kansli/Tävling SKF)

Tävlingskommittén – TVK 
Ordförande: Stefan Jonsson 1juli 2020 – 30 juni 2021, 
Carina Ward från november 2021
Ledamöter: Clara Bengtsson, Kristina Blom, Kaj Nyman, 
Dan-Erik Bergström från december 2021, Amanda Azzopardi 
från januari 2021, Marie Mattsson 2020–2021
Adjungerade: Camilla Fredman (Tävlingsansvarig SKF), 
Anna Tjernström (Kansli/Tävling SKF)

Utbildningskommittén – UTBK
Bildades 2021–2022
Ordförande: Ann Marie Carell
Ledamöter: Therese Dovinger, Linda Björverud, Julien 
Leclerc, Emil Olsson, Sean Abram och Susanne Olsson
Adjungerad: Anna L Sundkvist (utbildningsansvarig på 
kansliet). 

Sportutvecklingskommittén
Bildades 2021–2022
Ordförande: Laco Vince 
Ledamöter: Rekrytering pågår
Sportutvecklingskommittén – Synkro – SportSYS
Bildades 2021–2022 
Ordförande: Anna Nylén
Ledamöter: Marie Mattsson, Jenni Honkila, Jamie Hull, 
Henrika Carlson, Helena Ericson

Förbundskansli
Linda Neffler – Förbundschef (från februari 2022)
Camilla Fredman – Tävlingsansvarig
Anna Tjernström – Utveckling
Anna Burwall – Sportchef
Anna Sundkvist – Utbildnings- och utvecklingsansvarig
Nina Bergman – Administratör 

Tidigare medarbetare
Bertil Ahlqvist – Förbundschef 15 augusti 2020 – 
15 september 2021
Linda Angelsiöö - Sportchefsassistent till 15 september 2021
Patrick Malmquist - Sportadministratör till 15 september 2021
Ulrika Molin – Tf. förbundschef 16 september 2021 – 
31 januari 2022

Etik och Disciplinnämnden – EDN 
Björn Sahlin
Nanna Stranne
Anna Medin
Ines Klubal
Björn Lundström

Idrottsmedicinskt Råd 
–

Tränarråd
–

Av förbundet utsedda hedersledamöter
Gustav Lindenbaum, †
Birger Rosén, Lerum †
Claes Nordin, Göteborg
Marianne Överby, Piteå
Christina Wall, Bollnäs
Per-Anders Forsgren, Uppsala

Internationella uppdrag:

ISU Singel & Pair Skating Technical Committee
Emilie Billow, ledamot sedan juli 2022

ISU Athletes Commission
Nathalie Lindqvist, representant för Synkro sedan 2018 
(omvald 2022)

ISU Synchronized Skating Technical Committee
Petra Tyrbo, ledamot sedan juni 2016 (omvald 2022)

Officials Assessment Commission (OAC)
Katarina Henriksson, sedan 2011

Andra nationella uppdrag:

Referensgrupp för internationella evenemang, RF
Peter Levin, ledamot sedan 2015
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Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten och målsättning
Svenska Konståkningsförbundet har till uppgift att främja och administrera svensk konståkning samt att företräda den 
internationellt. Förbundet är medlem i Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och Internationella 
Skridskounionen (ISU).

Svenska Konståkningsförbundets verksamhet omfattar all tävlingsidrott från landslagsnivå till tävlingar på regional 
och lokal nivå. Dessutom finns ett grundläggande ansvar att vara föreningar och distrikt behjälpliga med utveckling 
och rekrytering av nya medlemmar samt att stötta föreningar så att så många som möjligt kan träna konståkning så 
länge som möjligt i så bra och trygga konståkningsverksamheter som möjligt.

Svenska Konståkningsförbundet ansvarar även för genomförandet och utvecklingen av utbildningar för aktiva åkare, 
tränare, tekniska funktionärer samt arrangörer. Aktiva discipliner inom förbundsverksamheten är singelåkning för flickor/
damer och pojkar/herrar, synkroniserad konståkning, paråkning, isdans och solodans. Likaså arrangeras isshower och 
showtävlingar i olika former, liksom tävlingar för vuxna Adults som är den senaste tävlingsdisciplinen i Sverige.

Förbundsmöte hålls vartannat år (jämna år) i samband med Convention som är en mötesplats öppen för alla medlemmar. 
Svenska Konståkningsförbundets styrelse samlar vanligtvis distrikts- och kommittéordförande samt kanslipersonal till 
en verksamhetskonferens årligen på våren. På grund av covid-19-pandemin genomfördes verksamhetskonferensen 
digitalt i augusti 2020, i stället för fysiskt under våren, som ursprungligen planerats. Fokus på verksamhetskonferensen 
var en dialog kring åtgärder och handlingsplan med utgångspunkt i den externa utredning om missförhållanden som 
genomförs under hösten 2019. 

Förbundsmötet genomfördes i september 2020, även det i digital form på grund av pandemin. Ytterligare en konse-
kvens av pandemin var att convention, som normalt genomförs samtidigt med förbundsmötet, ställdes in 2020. 

8-9 maj 2021 genomfördes en verksamhetskonferens med förbundsstyrelse, kanslipersonal, SDF och kommittéer. 

En långsiktig strategi för Svenska Konståkningsförbundet är att söka, erhålla och genomföra internationella tävlingsar-
rangemang och mästerskap av hög klass, och genom detta stärka förbundets position såväl sportsligt som ekonomiskt. 
I mars 2021 genomfördes VM i singel, paråkning och isdans i Stockholm, Globen. VM blev på grund av pandemin ett 
arrangemang utan publik och tävlingarna genomfördes i ett bubbelkoncept. Trots detta var mästerskapet ett mycket 
uppskattat och lyckat evenemang.

Ekonomi
Under året har förbundets ekonomi stärkts. Covid-19 har påverkat vissa delar av förbundets verksamhet negativt, 
främst tävlingsverksamheten där intäkterna har sjunkit. Även licensavgifterna minskade under perioden, troligen till 
följd av covid-19 och att färre åkare därmed valde att lösa licens. 

Intäkterna har ökat kraftigt främst genom bidrag från Riksidrottsförbundet kopplat till kompensation för uteblivna 
intäkter till följd av covid-19, samt bidrag från ISU kopplat till VM. 

Personalkostnaderna har ökat något från föregående år främst pga. av att hela organisationen varit fullt bemannad. 

Resultatet för året visar ett överskott på 9 553 381 Kr.

Soliditeten och kassalikviditeten är betydligt förbättrad sedan senaste räkenskapsåret. Förbundets finansiella tillgångar 
uppgår till 7080 MSEK i bokfört anskaffningsvärde och marknadsvärdet uppgår till 8927 MSEK vid räkenskapsårets slut.

Överskottet som genereras i förbundet ska används för att utveckla verksamheten och svensk konståkning. 
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Tack vare förbundets starka finansiella ställning med en soliditet normalt överstigande 50%, klarar förbundet år med 
sämre resultat. Det kan påpekas att det övervärde som finns i förbundets värdepappersportfölj inte beaktats vid solidi-
tetsberäkningen.

     

FLERÅRSJÄMFÖRELSE     
Belopp i kkr  2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2017-06-30

Anslutna föreningar 137 146 139 140 142

Ordinarie anslag från RF 3 803 4 588 4 357 5 714 5 591

Verksamhetsintäkter 49 525 14 169 12 822 27 608 13 488

Verksamhetens resultat 41 603 1 395 -2 913 -756 204

Balansomslutning 24 438 9 882 9 098 10 284 12 208

Soliditet % 99 51 40 63 60

Kassalikviditet % 208 34 23 35 35

     
Anderbergs fonden
Fondens egna kapital per 2021-06-30 uppgår till 25 642 kronor, vilket är samma som förra året. Under året har inget 
stipendium kunnat delas ut eftersom tävlingarna ställdes in på grund av Corona-pandemin.  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

En handlingsplan för att hantera resultatet av den externa utredning som genomfördes 2019-2020, togs fram samt 
har implementerats under året. 

Styrelsen beslutade om en större omorganisation av kansliet vilket sjösattes under verksamhetsåret och slutfördes i 
början av verksamhetsåret 2021-2022, omorganisationen innebar bland annat att personalen styrkan minskas från 
7 till 5 personer. 

Vidare har beslut fattats om att inrätta en ny kommitté för sportslig utveckling. 

VM genomfördes under mars 2021, genomförandet sköttes av det helägda dotterbolaget Skatesweden Event AB. 

Covid-19
Förbundet har tvingats lägga stora resurser på att hantera Covid-19-relaterade problem vilket medfört att andra 
planerade aktiviteter blivit eftersatta. Med bidrag från stat och internationella partner har föreningen kunnat kompensera 
för ökade kostnader och förlorade intäkter utan att belasta föreningsverksamheten.

VM 2021
Förbundet äger bolaget Skatesweden Events AB till 100%. Skatesweden Events AB verksamhet är att planera och 
genomföra större internationella evenemang inom konståkning i Sverige. 

Under räkenskapsåret genomförde Skatesweden Events AB VM i Konståkning på förbundets uppdrag och tävlingarna 
hölls i Ericsson Globe 22-28 mars 2021. Sammanlagt deltog 183 tävlande från 40 nationer. Arrangemanget planerades 
och genomfördes i nära samarbete med ISU, Stockholms Stad och Stockholm Live.

Som värd för VM i Konståkning tog VM-organisationen den pågående pandemin på största allvar. På grund av gällande 
restriktioner var ingen publik på plats i arenan och den folkfest som var planerad blev tyvärr inte av. VM blev trots det 
ett mycket lyckat arrangemang som uppskattades av åkare, tränare, volontärer och sist men inte minst av de 300 miljoner 
TV-tittarna runt om i världen. VM gav också synlighet för konståkning genom ett bra genomslag i svensk media.

VM genomfördes i en s.k. ”bubbla” bestående av hotell och arena, som deltagarna inte fick lämna under den tid de 
vistades i Sverige. Samtliga ackrediterade testades vid ankomst och regelbundet under sin vistelse, vilket resulterade 
i att cirka 3500 coronatester genomfördes på plats, vilket var en gigantisk logistisk utmaning. Andra åtgärder för att 
förhindra smittspridning var krav på munskydd, löpande temperaturkontroller och alla ackrediterade behövde göra 
en självskattning av sin hälsa varje dag.
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VM genomfördes utan publik och således utan publikintäkter. Det internationella förbundet täckte alla kostnader för 
mästerskapet. Svenska Konståkningsförbundet blev alltså inte negativt påverkat ekonomiskt av VM.

Nationell tävlingsverksamhet 2020-2021
Pga coronapandemin ställdes större delen av tävlingssäsongen in 2020-2021. Till de inställda tävlingarna hör samt-
liga DM, SKF-trofén, SM singel/pas/isdans, SM i synkro, Elitseriefinalen och merparten av deltävlingarna i elit- och 
morgondagarserien. Även merparten av stjärn- och klubbtävlingar ställdes in.

Utbildningsveckan
Utbildningsveckan augusti/september 2020 genomfördes digitalt. Utbildningar för nya TC, TS och DVO har skjutits 
upp tills möjlighet finns att ses igen, då dessa utbildningar är svåra att genomföra digitalt. 

Sportlig verksamhet 2020-2021  

Pre Event 
Pre Event planerades till helgen 17-18 oktober, 2020 i Mölndal. På grund av Covid-19 togs beslutet att ställa in Pre 
Event. Istället erbjöds alla lag som under säsongen planerade att delta i senior-, junior- eller ungdomsklasserna att 
delta på en digital variant av Pre Event. Fem senior- och junior lag samt fem ungdomslag (totalt tio lag) deltog på Pre 
Event digitalt som genomfördes i oktober. Eventet föll väl ut och lagen var nöjda med den digitala lösningen. 

ISU Synchronized Skating On-line Element Evaluation  
Som en andra del på Pre Eventet så erbjöds alla senior- och juniorlag, som under föregående säsong deltagit på 
internationella tävlingar (ISUs kriterier) att delta på ett utvärderingstillfälle on-line med internationella tekniska 
funktionärer - ISU Synchronized Skating On-line Element Evaluation. Från Sverige deltog juniorlaget, Team Seaside, 
som under november månad skickade in video på de tre element som de ville få utvärderade av panelen. Laget var 
väldigt nöjda med upplägget.   

ISU Synchronized Skating Development Training Seminar for Junior Age Skaters and their Coaches 
Svenska Konståkningsförbundet hade tagit ut fyra åkare och två tränare ur Team Moonlights till ett internationellt 
utvecklingsprojekt i Vierumäki, Finland den 20-26 juli 2021. Tyvärr blir projektet inställt den här gången. Istället kommer 
ett digitalt möte mellan moderatorerna och deltagande tränare planeras för under juni månad, för att diskutera 
behoven för den kommande säsongen. 
Läs mer om projektet här; Communication No. 2386 

Landslagsläger 
Uppstartsläger på Bosön den 28-30 maj 2021 anordnades för uttagna åkare till Team Sweden (senior- och junior-
landslaget) säsongen 2021-2022. Dagarna inkluderade fystester, mediaträning och individuella samtal för att bland 
annat planera säsongen.  

Ungdomsprojekt - Youth Development Project 
Ett nytt ungdomsprojekt var planerat att starta hösten 2020 med målet att utveckla ungdomsåkare till konkurrens-
kraftiga internationella junioråkare. Projektet var tänkt att ge åkare och deras tränare riktade träningsmöjligheter, 
internationella tävlingsmöjligheter och feedback i deras dagliga träningsmiljöer. Uttagningen till European Youth 
Olympic Festival var tänkt att göras från den här ungdomsgruppen. Projektet för säsongen 20-21 ställdes in med 
anledning av Covid 19. Projektet är planerat att starta igång nästa säsong och därefter finns en förhoppning att 
projektet fortsätter åtminstone under fyra säsonger därefter.

ISU Olympic Development Project 
Sista året av projektet. Följande tränare och åkare deltog: Casper Johansson, Tibro KK och Emelie Nordqvist, Lerums 
KK samt Girts Jekabsson, Lerums KK och Jessica von Rosen, Enebybegrs IF Konståkning.  

Pojkprojekt 
Pojkprojektet som var planerat till den 2-4 oktober 2020 i Katrineholm med Laco Vince (is och fys) och Jesper Jansson 
(dans) ställdes in med anledning av Covid 19. Näst pojkprojekt är planerat till hösten 2021. 

Nordics Seminar  
I samband med Nordics och Nordics Open planerades ett dagläger för uttagna åkare (inkl reserver) och deras tränare, 
som dock ställdes in med anledning av att tävlingen ställdes in pga Covid 19. Nästa projekt är planerat att genom-
föras i samband med Nordics och Nordics Open 2022. 
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Virtuella event  
Svenska Konståkningsförbundet anordnade virtuella event för åkare i landslaget och utvecklingslandslaget under 
säsongen 2020-2021 och 2021-2022. Åkarna filmade sina program och skicka in detta som sedan kom att bedömas 
av internationella tekniska specialister och domare som också gav feedback på programmen och åkarna fick en  
bedömning. Följande event anordnades; Singel: Ett av de digitala eventen användes som uttagningsevent för junior- 
och seniorlandslaget säsongen 2021-2022. Eventet var öppet för alla åkare som ansåg sig nå poängkriterierna. 19st 
åkare anmälde sig till eventet med en förhoppning att uppnå poängen för att bli uttagen till junior- och seniorlandslag.  

Digitala träningspass 
Svenska Konståkningsförbundet öppnade upp för digitala träningspass för alla följa med på. Före detta landslags-
åkarna, Joshi Helgesson, Elin Hallberg och Åsa Van Welter instruerade i olika typer av fyspass. SKF har lagt upp fler 
träningspass allteftersom.  

Tränarbidrag för utveckling 
Svenska Konståkningsförbundet öppnade upp för alla tränare, medlemmar i en svensk konståkningsförening att ansöka om 
ett bidrag för att utveckla sitt ledarskap. Möjligheten till bidrag var upp till 5000SEK/per kurs och tränare. Prioritet 
gavs till tränare med stegutbildning 2B eller högre. Två bidrag delades ut inom ramen för tränarbidraget, varvid det 
ena bidraget gick till en tränare i Föreningen Solna Konståkning och det andra till en tränare i Tibro Konståkningsklubb.  

Digitala utbildningar 
Under vintern/våren 2021 bjöd Svenska Konståkningsförbundet in till flera kortare och lite längre utbildande och  
inspirerande digitala föreläsningar inom en rad olika ämnen. Vi ville genom att erbjuda föreläsningarna digitalt skapa 
möjligheter för kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och inspiration under en tid då möten och sammankomster har 
varit svåra att genomföra. 

Föreläsningarna, kurserna och utbildningarna som SKF anordnat var under säsongen 2021-2022: 
 — Anneli Östberg - Hur motivation och lust till utveckling påverkas när förutsättningar förändras. Riktad till aktiva 

över 14 år. (175st deltagare) 
 — Kori Ade – Digital tränarutbildning inom coachning och ledarskap.
 — Elliot Schwartz - Understandning IJS Scoring. Riktad till tränare och aktiva över 14 år (62st deltagare) 
 — Anne Forsell - Feedback. Riktad till tränare. (59st deltagre) 
 — Anna Blom - Förebyggande rehab. Riktad till tränare och aktiva över 14 år. (36st deltagare) 
 — Lisa-Maria Oberrauter - Kost och hälsa vid träning. Riktad till tränare och aktiva över 14 år. (30st deltagare) 
 — Johan Carlberg - Aktiv workshop, Tolka musik med hela kroppen och teateragerande på is. Riktad till tränare och 

aktiva över 14 år. (32st deltagare) 
 — Petra Tyrbo - Programkomonenter Synkro. Riktad till tränare och aktiva över 14 år, i synkroniserad konståkning. 

(24st deltagare) 

Vi har också fortsatt tipsat om digitala utbildningar, kurser och föreläsningar där arrangören är en annan än SKF. 
Nedan utbildningar/kurser/föreläsningar har vi informerat om i SKFs Nyhetsbrev.  

 — 4 digitala frukostsamtal (Malmö Idrottsakademi) på olika teman 
 — Bemötande (Parasport)  
 — Fifty/Fifty 
 — Fortsättningsutbildning för tränare (RF-SISU kurs) 
 — Förälder på arenan - Så kan du stötta ditt barn (RF-SISU) 
 — Grundutbildning för tränare (RF-SISU kurs) 
 — Grundutbildning - 5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott 
 — Gör det bättre själv om du kan, Johan Fallby (RF-SISU) 
 — Idrott och mångfald 
 — Idrottens föreningsledarutvildning (RF-SISU, webbaserad) 
 — Idrottsnutrition, Malmö Idrottsakademi 
 — Idrottspsykologi, Malmö Idrottsakademi 
 — Idrottspsykologi, idrottarens nervositet och stress (RF-SISU)  
 — Inkluderande idrott (RF-SISU) 
 —  Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med NPF 
 — Introduktionsutbildning för tränare (RF-SISU kurs, webbaserad) 
 — ISUs e-learning program för domare, tränare och åkare 
 — Kvinnor & träning 
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 — Kvinnor, träning och påverkan av hormoner, We & Sport och Mittuniversitetet 
 — Ledare som lyssnar, Folkhälsomyndigheten 
 — Ledarskap, arbetsgivareskap och HR 
 — Motivationsarbete i praktiken, coachande strategier från SDT och MI (RF-SISU) 
 — Motivationsrevolutionen, Olof Röhlander 
 — Motivera barn och unga till fortsatt idrottande (RF-SISU) 
 — Mästerskapsveckan (Malmö Idrottsakademi) 
 — Rehab och skadeförebyggande, Malmö idrottsakademi 
 — Riksidrottsförbundets Elitidrottskonferens 
 — Skapa vinnande team, Susanne Pettersson 
 — Styrketräning, Malmö Idrottsakademi 
 — Så leder du människor på distans, Antioni Lacinai 
 — Så mycket gladare - om mentalt välmående inom idrotten (RF-SISU) 
 — Så mycket roligare - om det som motiverar oss att idrotta (RF-SISU) 
 — Så mycket rörligare - om rörelseglädje och hållbar träning (RF-SISU) 
 — Så många fler, så mycket längre - om talangutveckling och goda utvecklingsmiljöer (RF-SISU) 
 — Tillgänglighet (Parasport)  
 — Vaccinera klubben 
 — Valberedningen 2025 
 — Varumärkesbyggnaden, Malmö Idrottsakademi 
 — Våga vilja vinna - tillsammans  
 — Världens bästa idrottsförälder (RF-SISU) 
 — Webinar 1-2-3, Hållbar träning och Ditt unika ledarskap 

Att läsa själv
Under hösten 2020 lanserades en ny sida på svenskkonsatkning.se, Att läsa själv. Där har vi samlat Bok- och mediatips 
inom en rad olika ämnen för åkare, tränare, ledare och övriga inom svensk konståkning att fördjupa sig inom. Här 
finns också länkat till ISU-elearning och Athlete 365, två webbsidor med en mäng material, kurser och utbildningar 
att förkovra sig i. Detta var ett sätt att bidrag till utveckling och skapa ett fortsatt intresse för idrott under pandemin. 

Arbetsgrupp Nytt Idrottsgymnasiesystem 
Med anledning av utbildningsdepartementet förslag på förändring av specialidrotten i gymnasiet med start hösten 
2024 sattes en arbetsgrupp ihop (hösten 2020) för att kunna följa och vara delaktig i processen om det nya idrotts-
gymnasiesystemet som ska ersätta nuvarande idrottsgymnasiesystem RIG och NIU.  

Arbetsgruppen har deltagit på samtliga informationsträffar som RF anordnat och följt processen. Vi har under vintern 
2021 också bjudit in och samlat alla tränare/lärare i konståkning på nuvarande NIU för en diskussion om nya idrotts-
gymnasiet och deras syn på fortsatt arbete med gymnasieskola och konståkning och deltagit i workshops anordnade 
av RF.  

Antidoping
Under säsongen 2020/2021 har vi haft informationskampanjer på svenskkonstakning.se och i SoMe och uppmuntrat 
föreningar att genomgå utbildningen Vaccinera klubben. Åkare och tränare i landslag och utvecklingslandslag har 
alla genomgått webbutbildningen Ren Vinnare. Tränare som under säsongen genomgått tränarutbildning Steg 3 har 
också genomgått Ren Vinnare.  

Team Axel
Arbetet med Team Axel inleddes redan under våren 2020 men på grund av Covid 19 kunde lanseringen av ”klubben” 
inte komma igång. Svenska Konståkningsförbundet har tagit fram Team Axel, som är en gratis klubb utformat för att 
belöna medlemmar som åstadkommit sin första enkel Axel, en anmärkningsvärd prestation som vi gärna vill lyfta. 
Tid och engagemang och hårt arbete har lagt av barn och vuxna för att förverkliga Axel-drömmen! Vi planerar för 
lansering av Team Axel hösten 2021 då vi även planerar för att ta in ambassadörer för projektet. 

Övrigt
Från RF har förbundet erhållit medel för att genomföra ett projekt i syfte att ta fram en prototypbeskrivning av en 
träningshall för konståkning med tillhörande kostnadsberäkningar. Syftet är att kunna ge kommuner ett exempel på 
hur nya isytor anpassade för konståkning kan skapas.
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Medlemmar
Svenska Konståkningsförbundets medlemmar är de föreningar som fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter, genom 
att i tid erlägga årsavgift samt skicka in medlemsstatistik. Medlemsföreningarna ska också använda och följa de 
mål och riktlinjer som finns beskrivna i dels förbundets verksamhetsinriktning, dels i dokumentet Konståkningen Vill 
och förbundets olika Policy-dokument. Sedan 2016 ska medlemsföreningarna och deras medlemmar även följa den 
Uppförandekod som står inskriven i stadgarna från Årsmötet i september 2016. Förbundet hade under säsongen 146 
medlemsföreningar

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL    
Belopp i kr  Föreningskapital VM fonden Balanserade vinstmedel

Vid årets början   3 152 852 446 163

Disposition av årets resultat     1 394 780

Lämnade ovillkorade aktieägartillskott     -31 784 755

Årets vinst     41 602 893

Vid årets slut   3 152 852 11 659 081

RESULTATDISPOSITION    
Belopp i kr  

Eget kapital vid räkenskapsårets ingång   4 993 795

årets resultat   41 602 893

Totalt   46 596 688

balanseras i ny räkning   46 596 688

Summa    46 596 688

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING     
   Not 2020-07-01 2019-07-01
Belopp i kr     2021-06-30 2020-06-30

Föreningens intäkter

Nettoomsättning   2 53 259 061 18 753 819

Övriga rörelseintäkter   3 69 318 3 315

Summa föreningens intäkter    53 328 379 18 757 134

Föreningens kostnader

Förbundskostnader    -1 527 428 -1 465 603

Övriga externa kostnader    -4 171 984 -9 466 191

Personalkostnader   4 -6 532 440 -6 725 019

Av/nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar    -22 631 -28 887

Summa föreningens kostnader    -12 254 483 -17 685 700

Rörelseresultat    41 073 896 1 071 434

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande kostnader   5 -27 879 -30 537

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter    -3 979 12 571

Resultat från övriga värdepapper och fordringar    

som är anläggningstillgångar   6 560 855 341 312

Summa finansiella poster    528 997 323 346

Resultat efter finansiella poster    41 602 893 1 394 780

Årets resultat    41 602 893 1 394 780
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BALANSRÄKNING     
Belopp i kr   Not 2021-06-30 2020-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer   7 26 655 49 286

    26 655 49 286

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag   8 300 000 1 025 000

Fordringar hos koncernföretag   9 111 055 108 255

Andra långfristiga värdepappersinnehav   10 6 871 478 6 431 839

Andra långfristiga fordringar    - 47 840

    7 282 533 7 612 934

Summa anläggningstillgångar    7 309 188 7 662 220

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Färdiga varor och handelsvaror    588 746 549 475

Kortfristiga fordringar

Fordran dotterbolag    2 642 779 -

Kundfordringar    151 467 267 417

Övriga fordringar    21 987 30 530

Förutbetalda kostnader    71 250 261 760

    2 887 483 559 707

Kassa och bank    13 652 782 1 110 176

Summa omsättningstillgångar    17 129 011 2 219 358

SUMMA TILLGÅNGAR    24 438 199 9 881 578

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början    -26 790 960 3 599 015

Årets resultat    41 602 893 1 394 780

Eget kapital vid räkenskapsårets slut    14 811 933 4 993 795

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder    267 297 645 782

Skulder till koncernföretag    - 1 002 425

Skatteskulder    7 008 54 921

Övriga kortfristiga skulder    7 756 661 441 165

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    1 595 300 2 743 490

    - -

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    24 438 199 9 881 578
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Noter
Not 1 - Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade 
förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar.

Avskrivningar    År
 
Materiella anläggningstillgångar  5
   
Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Definition nyckeltal
 
Balansomslutning:
Totala tillgångar
 
Soliditet:
Totalt eget kapital / Totala tillgångar
 
Kassalikviditet:
Kortfristiga fordringar, likvida medel/kortfristiga skulder
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Not 2 - Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad

Not 3 - Övriga rörelseintäkter

NETTOOMSÄTTNING PER RÖRELSEGREN     
    2020/2021 2019/2020

Försäljning, sponsring, reklam, annonser    497 271 1 286 206

Medlemsavgifter    434 600 428 800

Bidrag, staten    8 140 500 9 008 500

Bidrag, övriga bidrag    40 958 848 1 401 660

Övriga intäkter    3 227 842 6 628 653

Summa    53 259 061 18 753 819

     
    2020/2021 2019/2020

Bidrag av engångskaraktär och liknande    69 318 3 315

Summa    69 318 3 315

Not 4 - Anställda och personalkostnader

    2020-07-01 2019-07-01
Medelantalet anställda    2021-06-30 2020-06-30 

Anställda    7 7

Projektanställda    1 2

Totalt    8 9

    
Könsfördelning i förbundsstyrelse    2021-06-30 2020-06-30 

Kvinnor    57% 60 %

Män    43% 40 %

Totalt    100 % 100 %

    
Könsfördelning i ledning    2021-06-30 2020-06-30 

Kvinnor    0% 50 %

Män    100% 50 %

Totalt    100 % 100 %

    2020-07-01 2019-07-01
Löner och andra ersättningar Under året har följande ersättningar utgått för projektuppdrag  2021-06-30 2020-06-30

Styrelseordförande projektuppdrag*    110 000 632 500

Övriga*    111 400 183 685

*Exklusive sociala avgifter
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Not 5 - Räntekostnader och liknande resultatposter

    2020-07-01 2019-07-01
Medelantalet anställda    2021-06-30 2020-06-30 

Räntekostnader, koncernföretag    20 935 2 425

Räntekostnader, övriga    6 944 28 112

Summa    27 879 30 537

Not 6 - Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar
     
    2021-06-30 2020-06-30

Utdelning    - -

Realisationsresultat    560 855 341 312

Summa    560 855 341 312

Not 7 - Inventarier, verktyg och installationer

Not 8 - Andelar i koncernföretag

     
    2021-06-30 2020-06-30

Ackumulerade anskaffningsvärden    

-Vid årets början    1 087 325 1 025 722

-Nyanskaffningar    - 61 603

    1 087 325 1 087 325

Ackumulerade avskrivningar    

-Vid årets början    -1 038 039 -1 009 152

-Årets avskrivning    -22 631 -28 887

    -1 060 670 -1 038 039

Redovisat värde vid årets slut    26 655 49 286

     
    2021-06-30 2020-06-30

Ackumulerade anskaffningsvärden    

Ackumulerade anskaffningsvärden:    

-Vid årets början    1 025 000  

-Förvärv      1 025 000

-Omklassificering till aktieägartillskott    -725 000  

Redovisat värde vid årets slut    300 000 1 025 000

Ett belopp motsvarande villkorat aktieägartillskott har omförts till eget kapital och inräknas i lämnade aktieägartillskott.
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Not 9 - Fordringar hos koncernföretag

Not 10 - Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 11 - Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

     
    2021-06-30 2020-06-30

Ackumulerade anskaffningsvärden    

-Vid årets början    108 255  

-Tillkommande fordringar    2 800 108 255

Redovisat värde vid årets slut    111 055 108 255

     
    2021-06-30 2020-06-30

Ackumulerade anskaffningsvärden    

-Vid årets början    6 431 839 7 181 486

-Inköp    2 598 874 4 386 428

-Försäljning    -2 159 235 -5 136 075

-Omklassificeringar    - -

Redovisat värde vid årets slut    6 871 478 6 431 839

     
    2021-06-30 2020-06-30

Ställda säkerheter    Inga Inga

Eventualförpliktelser    Inga Inga

 Dotterföretag / Org nr / Säte, Belopp i kr  Antal andelar i %  Redovisat värde

Skatesweden Events AB, 559215-9536, Stockholm 500 100 300 000

       300 000

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Företaget har bedömt att bestämmande inflytande föreligger i Dotterföretaget Skatesweden Events AB eftersom det finns en 
överenskommelse med övriga ägare. Överenskommelsen innebär att företaget har rätt att utforma de finansiella och operativa 
strategierna.



Årsredovisning Svenska Konståkningsförbundet 2021 – 2022 Org.nr 802004-4296 42

Not 12 - Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Not 13 - Rapport om årsredovisningen

Styrelsen bedömer att utbrottet av Covid-19 pandemin skulle kunna få en negativ effekt på förbundets resultat på 
nya året, men att styrelsen i dagsläget inte kan bedöma hur stor. Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar 
löpande åtgärder för att begränsa de negativa effekterna som kan uppkomma.
 
Tävlingsverksamheten påverkas på olika sätt, främst Elitserien där inga ungdomsklasser kommer att delta. Läger 
har ställts in hela hösten och de större sammankomsterna såsom Utbildningsveckan planeras att genomföras delvis 
digitalt senare under året. Förbundet genomför de aktiviteter som innefattar färre personer och/eller kan genomföras 
digitalt. Förbundsforum genomfördes den 15e augusti 2021, som en digital mötesplats. 

Därutöver har inga väsentliga händelser inträffat efter räkenskapsårets slut. 

Rapport om årsredovisningen enligt Rex-svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad 
Redovisningskonsult: 
Susanne Pettersson Ejderstav, Talenom Redovisning AB
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Rapport om redovisningen för perioden
Rapport om redovisningen för perioden
2020-07-01 - 2021-06-30
Till företagsledningen/styrelsen i Svenska Konståkningsförbundet
Organisationsnummer 802004-4296

Uppdraget
Jag har biträtt Svenska Konståkningsförbundet med att upprätta redovisningen för perioden enligt ovan. 
Redovisningen för denna period utvisar följande:

Resultat
Omsättningen uppgår till 2 887 483,85 kr.
Resultatet efter finansiella poster uppgår till 41 602 893,02 kr.

Balans
Totala tillgångar uppgår till 24 438 199,24 kr.
Beskattat eget kapital inklusive periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 14 811 933,5 kr.

Utförande
Mitt arbete grundas på det räkenskapsmaterial och den övriga information som har tillhandahållits mig. Jag har 
utfört mitt arbete enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag. Det innebär att jag har beaktat tillämpliga 
lagar och normer samt genomfört kontroller och rimlighetsbedömningar av väsentliga poster. 
Enligt min kännedom innehåller redovisningen inte några väsentliga fel eller brister som påverkar resultat och 
ställning för denna period.

Stockholm 2021-12-22

Susanne Pettersson Ejderstav
Srf Auktoriserad Redovisningskonsult
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Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten och målsättning
Svenska Konståkningsförbundet har till uppgift att främja och administrera svensk konståkning samt att företräda den 
internationellt. Förbundet är medlem i Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och Internationella 
Skridskounionen (ISU). 

Svenska Konståkningsförbundets verksamhet omfattar all tävlingsidrott från landslagsnivå till tävlingar på regional 
och lokal nivå. Dessutom finns ett grundläggande ansvar att vara föreningar och distrikt behjälpliga med utveckling 
och rekrytering av nya medlemmar samt att stötta föreningar så att så många som möjligt kan träna konståkning så 
länge som möjligt i så bra och trygga konståkningsverksamheter som möjligt.

Svenska Konståkningsförbundet ansvarar även för genomförandet och utvecklingen av utbildningar för aktiva åkare, 
tränare, tekniska funktionärer samt arrangörer. Aktiva discipliner inom förbundsverksamheten är singelåkning för flickor/
damer och pojkar/herrar, synkroniserad konståkning, paråkning, isdans och solodans. Likaså arrangeras isshower och 
showtävlingar i olika former, liksom tävlingar för vuxna Adults som är den senaste tävlingsdisciplinen i Sverige. 

Förbundsmöte hålls vartannat år (jämna år) i samband med Convention som är en mötesplats öppen för alla medlemmar. 
Svenska Konståkningsförbundets styrelse samlar vanligtvis distrikts- och kommittéordförande samt kanslipersonal till 
en verksamhetskonferens årligen på våren. Inför förbundsmötet bjuder förbundsstyrelsen in medlemsföreningar, SDF, 
kommittéer och personal till ett förberedande förbundsforum. Förbundsforum ägde rum i Sigtuna den 14 maj.

9 oktober 2021 genomfördes en strategidag med förbundsstyrelse, kanslipersonal, SDF och kommittéer. Den 19 januari 
2022 genomfördes en uppföljning av strategidagen med samma målgrupper. Mötesplatser av det här slaget går från 
räkenskapsåret 2021-2022 under det gemensamma namnet ”Mötesplats Skatesweden”.
En långsiktig strategi för Svenska Konståkningsförbundet är att söka, erhålla och genomföra internationella tävlingsarrange- 
mang och mästerskap av hög klass, och genom detta stärka förbundets position såväl sportsligt som ekonomiskt. 
Senaste mästerskapet, VM i singel/par/isdans, genomfördes i mars 2021 i Stockholm, Globen. Svenska Konståknings-
förbundet har i april 2022 lämnat in ansökan om att i samarbete med Malmö stad och Malmö arena arrangera VM i 
singel/par/isdans 2025.

Ekonomi
Under året har förbundets ekonomi stärkts. Covid-19 har påverkat vissa delar av förbundets verksamhet negativt, 
främst tävlingsverksamheten där intäkterna har sjunkit. Även licensavgifterna minskade under perioden, troligen till 
följd av covid-19 och att färre åkare därmed valde att lösa licens. 

Kostnaderna har samtidigt minskat pga begränsade möjligheter till internationellt tävlande under pandemin.

Intäkterna har ökat kraftigt främst genom bidrag från Riksidrottsförbundet kopplat till återstart av verksamheter efter 
coronapandemin. I den mån pandemin påverkat intäktsmöjligheter har statligt kompensationsbidrag erhållits.

Personalkostnaderna har ökat från föregående år främst pga en omfattande omorganisation av kansliorganisationen.

ISU byter programvara för resultatframställan från ISUCalcFS till FS Manager. Konsekvens är att moderna hård- och 
mjukvara behövs och förbundet har därför köpt in datorer till två kompletta tävlingsutrustningar.

Resultatet för året visar ett överskott på 2 991 555 kr.

Soliditeten och kassalikviditeten har varit fortsatt stabilt under räkenskapsåret. Förbundets finansiella tillgångar uppgår 
till 14 203 MSEK i bokfört anskaffningsvärde och marknadsvärdet uppgår till 14 639 MSEK vid räkenskapsårets slut.

Överskottet som genereras i förbundet ska används för att återstarta och utveckla verksamheten och
svensk konståkning.



Årsredovisning Svenska Konståkningsförbundet 2021 – 2022 Org.nr 802004-4296 47

FLERÅRSJÄMFÖRELSE     
Belopp i kkr  2022-06-30  2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2018-06-30

Anslutna föreningar  145  137  146  139  140

Ordinarie anslag från RF  3 640  3 803  4 588  4 357  5 714

Verksamhetsintäkter  15 000  49 525  14 169  12 822  27 608

Verksamhetens resultat  2 992  9 743  1 395  -2 913  -756

Balansomslutning  21 525  24 438  9 882  9 098  10 284

Soliditet %  82  60  51  40  63

Kassalikviditet %  159  172  36  23  35

Den minskade omsättningen har återgått till en mer normal nivå efter att VM arrangerades förra året vilket ledde till 
stora bidragsintäkter.

Anderbergs fonden
Fondens egna kapital per 2022-06-30 uppgår till 25 643 kronor. Under året skall stipendier delats ut till segrarna i USM.

Covid-19
Pandemin har haft fortsatt inverkan på verksamheten. Den internationella tävlingsverksamheten minskade kraftigt 
pga. pandemin. Särskilt drabbad blev ungdomar i samtliga discipliner samt hela disciplinen synkroniserad konståkning.

Även nationellt har restriktioner påverkat och det har svängt fort i känsliga planeringsfaser inför olika aktiviteter och 
verksamheter. Tävlingar har kunnat genomföras nationellt, men ibland under annorlunda format och olika restriktioner 
t.ex. publikfritt. Medlemsföreningarna har varit mycket flexibla och ställt om efter rådande förutsättningar och de allra 
flesta av de planerade aktiviteterna har kunnat genomföras. Internationella synkrotävlingen Leon Lurje Trophy ställdes 
in i januari med kort varsel pga. pandemin.

Återstart
Fokus för förbundet är att återstarta olika verksamhetsområden efter pandemin och samtidigt komma vidare med 
strategiarbete, förbundsutvecklingsplanen och utvecklingsmodellen.

Förbundet har erhållit statliga medel för återstart av verksamheten efter pandemin. Medel fördelas mellan föreningar, 
distrikt och förbundet.

Under februari ägde OS rum i Beijing och svensk konståkning representerades i damklassen av Josefin Taljegård och i 
herrklassen av Nikolaj Majorov med fina prestationer.
Vidare har nya kommittéer bildats under säsongen:

 — Utbildning
 — Sportutveckling
 — Sportutveckling synkro
 — Föreningsutveckling

Riksidrottsförbundet presenterade i mars 2021 uppdaterade riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. I syfte att lång-
siktigt uppnå trygg och hållbar idrott för alla och in synnerhet för barn under 13 år inför förbundet anpassningar till 
riktlinjerna med omedelbar verkan.

Efter några år utan representation på VM i synkro fanns åter svensk representation genom Team Inspire i april 2022.

Internationellt
Sverige har sedan tidigare representation i ISU av Petra Tyrbo i ISU Technical Committee Synchronized Skating. Katarina 
Henriksson i Officials Assessment Commission och Peter Levin som Event Coordinator Assistant.

Under ISU Congress i juni 2022 valdes Emilie Billow in i ISU Technical Committee single & pair.
Under våren 2022 valdes Nathalie Lindqvist in i Athlete Commission. Det är både viktigt och glädjande för svensk kon-
ståkning och ett led i att föra ut den svenska idrottsrörelses värderingar, men också att kunna påverka den internatio-
nella konståkningen. Arbetet med att försöka få fler positioner pågår och att stärka positioner.
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Rysslands invasion av Ukraina påverkar den internationella verksamheten. Riksidrottsförbundets och Svenska Konståk-
ningsförbundets fördömande av Rysslands agerande medför begränsningar i ryskt deltagande i Sverige samt svenskt 
deltagande i Ryssland. Flera medlemsföreningar har tagit emot ukrainska flyktingar i sin verksamhet.

Under räkenskapsåret har Linda Neffler tillträtt som förbundschef. Linda kommer närmast från Feelgood som operativ 
chef och kommer driva utvecklingen av verksamheter samt organisation framåt i enlighet med Strategi 2026

Några noterbara sportsliga händelser
Nikolaj Majorov, Norrköpings KK, 21: a plats på OS, Beijing, Kina
Nikolaj Majorov, Norrköpings, 19:e plats på VM i Montpellier, Frankrike
Josefin Taljegård, Västra Frölunda KK, 26:e plats på OS i Beijing, Kina
Josefin Taljegård, Västra Frölunda KK, 21: a plats på VM i Montpellier, Frankrike
Josefin Taljegård, Västra Frölunda KK, 14:e plats på EM i Tallinn, Estland
Andreas Nordebäck, Föreningen Skating o Dance Academy, 10:e plats på JVM i Tallinn, Estland
Emelie Ling, Föreningen Solna Konståkning, 18:e plats på JVM i Tallinn, Estland
Casper Johansson, Tibro KK, 3:e plats på EYOF, Vuokatti, Finland
Josefin Brovall, Föreningen Solna Konståkning, 10:e plats på EYOF, Vuokatti, Finland

Organisation
Styrelsen har under räkenskapsåret genomfört en större omorganisation av kansliet med neddragning av två tjänster.

Styrelsen har under året planerat för att bilda och forma fler kommittéer varav ett par började ta form under slutet av året.

Övrigt
Från RF har förbundet beviljats medel för att fortsätta arbetet med modernisering av utbildningsmaterial för ledare 
och tränare.

Medlemmar
Svenska Konståkningsförbundets medlemmar är de föreningar som fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter, genom 
att i tid erlägga årsavgift samt skicka in medlemsstatistik. Medlemsföreningarna ska också använda och följa de 
mål och riktlinjer som finns beskrivna i dels förbundets verksamhetsinriktning, dels i dokumentet Konståkningen Vill 
och förbundets olika Policydokument. Sedan 2016 ska medlemsföreningarna och deras medlemmar även följa den 
Uppförandekod som står inskriven i stadgarna från Årsmötet i september 2016. Förbundet hade under säsongen 146 
medlemsföreningar.

Framtid
Vi blir mer och mer medvetna om hur olika förhållanden och sammanhang påverkar förutsättningarna för en hållbar 
och trygg idrott. Förändringsresan mot en hållbar och långsiktig konståkningsverksamhet är nödvändig och här vill 
svensk konståkning ligga i framkant.

Det statliga återstartsstödet spänner även över 2022-2023 och ger förbundets ekonomi möjligheter såväl återstarta 
verksamheter som fortsätta de utvecklingsresor som påbörjades före pandemin.

Med överskott från tidigare internationella arrangemang är förbundets verksamhet på nuvarande nivå fortsatt tryggad 
för flera år framåt. Det kapital som finns till förfogande ska användas till satsningar i syfte att nå de verksamhetsmål 
som är uppsatta och Strategi 2026.

Förbundets strävan är fortsatt att framgångsrikt anordna olika internationella tävlingar och mästerskap.

Genom att arrangera internationella evenemang tryggar vi även fortsättningsvis ett eget kapital som tryggar verksam-
heten på längre sikt.

Årets resultat visar på ett betydligt större överskott än budgeterat, vilket ger förbundet möjlighet att återstarta efter 
pandemin, stärka upp den sportsliga utvecklingen samt genomföra de förändringsresor vi identifierat.
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL    
Belopp i kr  Föreningskapital VM fonden Balanserade vinstmedel

Vid årets början  -  3 152 852  1 840 943

Disposition av årets resultat    9 743 138

Årets vinst    2 991 555

Vid årets slut  -  3 152 852  14 575 636

RESULTATDISPOSITION    
Belopp i kr  

Balanserad vinst eller förlust    11 584 081

VM-fonden    3 152 852

Årets resultat    2 991 555

Totalt    17 728 488

VM-fonden kvarstår    3 152 852

balanseras i ny räkning    14 575 636

Summa    17 728 488

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.
Styrelsens förslag till resultatdisposition skall fastställas vid kommande Förbundsmöte 2022.
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RESULTATRÄKNING     
   Not 2021-07-01 2020-07-01
Belopp i kr     2022-06-30 2021-06-30

Föreningens intäkter

Nettoomsättning    2  18 663 652  53 259 061

Övriga rörelseintäkter    3  -23 307  69 318

Summa föreningens intäkter     18 640 345  53 328 379

Föreningens kostnader

Förbundskostnader    4  -6 344 000  -1 527 428

Övriga externa kostnader     -2 674 430  -4 246 984

Personalkostnader    5  -7 017 459  -6 532 440

Av/nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar     -104 550  -22 631

Summa föreningens kostnader     -16 140 439  -12 329 483

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar

och kortfristiga placeringar     -  -31 784 755

Rörelseresultat     2 499 906  9 214 141

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande kostnader     -19 797  -27 879

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter     8 315  -3 979

Resultat från övriga värdepapper och fordringar

som är anläggningstillgångar    6  503 131  560 855

Summa finansiella poster     491 649  528 997

Resultat efter finansiella poster     2 991 555  9 743 138

Årets resultat     2 991 555  9 743 138
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BALANSRÄKNING     
Belopp i kr   Not 2022-06-30 2021-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer    7  400 431  26 655

    400 431  26 655

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag    8  300 000  300 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav    9  14 203 199  6 871 478

    14 503 199  7 171 478

Summa anläggningstillgångar     14 903 630  7 198 133

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Färdiga varor och handelsvaror     584 376  588 746

Kortfristiga fordringar

Fordran dotterbolag     2 753 834  2 850 951

Kundfordringar     382 917  54 350

Övriga fordringar     237 984  21 987

Förutbetalda kostnader     442 588  71 250

    3 817 323  2 998 538

Kassa och bank     2 219 975  13 652 782

Summa omsättningstillgångar     6 621 674  17 240 066

SUMMA TILLGÅNGAR     21 525 304  24 438 199

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början     14 736 933  4 993 795

Årets resultat     2 991 555  9 743 138

Eget kapital vid räkenskapsårets slut     17 728 488  14 736 933

Kortfrisiga skulder

Leverantörsskulder     373 983  267 297

Skatteskulder     50 052  7 008

Övriga kortfristiga skulder     1 312 124  7 756 661

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter     2 060 657  1 670 300

Summa kortfristiga skulder     3 796 816  9 701 266

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     21 525 304  24 438 199
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Noter
Not 1 - Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2016:10 Årsredovisning i mindre företag s.k.K2 regelverket.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen 
av tillgångens framtida ekonomiska fördelar.

Avskrivningar    År
 
Materiella anläggningstillgångar  5
   
Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Definition nyckeltal
 
Balansomslutning:
Totala tillgångar
 
Soliditet:
Totalt eget kapital / Totala tillgångar
 
Kassalikviditet:
Kortfristiga fordringar, likvida medel/kortfristiga skulder
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Not 2 - Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad

Not 3 - Övriga rörelseintäkter

NETTOOMSÄTTNING PER RÖRELSEGREN     
    2021/2022 2020/2021

Försäljning, sponsring, reklam, annonser     1 443 326  497 271

Medlemsavgifter     438 800  434 600

Bidrag, staten, Riksidrottsförbundet     8 592 500  8 140 500

Bidrag, RF kompensationsstöd     1 857 026  -

Bidrag, ISU     560 230  40 958 848

Övriga intäkter     5 771 770  3 227 842

Summa     18 663 652  53 259 061

     
    2021/2022 2020/2021

Bidrag av engångskaraktär och liknande     -23 307  69 318

Summa     -23 307  69 318

Den minskade omsättningen har återgått till en mer normal nivå efter att VM arrangerades förra året vilket ledde till 
stora bidragsintäkter.

Not 4 - Förbundskostnader

    2021-07-01 2020-07-01
    2022-06-30 2021-06-30 

Kostnader sponsring, reklam, annonser     63 615  25 487

Kostnader medlemmar     263 593  606 815

Tävlingsverksamhet     6 016 073  895 126

Övriga direkta kostnader     719  -

Summa     6 344 000  1 527 428
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Not 5 - Anställda och personalkostnader

    2021-07-01 2020-07-01
    2022-06-30 2021-06-30 

Anställda    7 7

Projektanställda    1 1

Totalt    8 8

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

Under året har följande ersättningar utgått för projektuppdrag

Styrelseordförande projektuppdrag*    -  110 000

Övriga*    187 792  111 400

KÖNSFÖRDELNING I FÖRBUNDSSTYRELSE  

Kvinnor    57 % 57 %

Män    43 % 43 %

Totalt    100 % 100 %

KÖNSFÖRDELNING I LEDNING

Kvinnor    100 % 0 %

Män    0 % 100 %

Totalt    100 % 100 %

*Exklusive sociala avgifter.

Övriga löner och ersättningar skall ej redovisas enligt K2. Totala personalomkostnader framgår av resultaträkningen.

Not 6 - Intäkter från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar

    2022-06-30 2021-06-30 

Utdelningar på aktier i andra företag     12 500  25 000

Realisationsresultat diskretionär förvaltning     490 631  535 855

Summa     503 131  560 855
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Not 8 - Andelar i koncernföretag

    2022-06-30 2021-06-30 

Ackumulerade anskaffningsvärden    

-Vid årets början     300 000  1 025 000

-Förvärv     -  31 059 755

-Omklassificering genom nedskrivning av aktier     -  -725 000

i dotterbolag avseende föregående år

-Nedskrivning av aktier i dotterbolag     -  -31 059 755

Redovisat värde vid årets slut     300 000  300 000

Not 7 - Inventarier, verktyg och installationer

    2022-06-30 2021-06-30 

Ackumulerade anskaffningsvärden    

-Vid årets början     1 087 325  1 087 325

-Nyanskaffningar     478 326  -

    1 565 651  1 087 325

Ackumulerade avskrivningar

-Vid årets början     -1 060 670 - 1 038 039

-Årets avskrivning     -104 550  -22 631

    -1 165 220  -1 060 670

Redovisat värde vid årets slut     400 431  26 655

Ett belopp motsvarande lämnade ovillkorat aktieägartillskott har redovisats som en ökning av värdet på aktier 
i dotterbolaget. Nedskrivningsprövning har därvid skett vilket medför att ett värde motsvarande dotterbolagets 
substansvärde redovisas.

 Dotterföretag / Org nr / Säte, Belopp i kr  Antal andelar i %  Redovisat värde

Skatesweden Events AB, 559215-9536, Stockholm 500 100 300 000

       300 000

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Företaget har bedömt att bestämmande inflytande föreligger i Dotterföretaget Skatesweden Events AB eftersom det finns en 
överenskommelse med övriga ägare. Överenskommelsen innebär att företaget har rätt att utforma de finansiella och operativa 
strategierna.
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Not 9 - Andra långfristiga värdepappersinnehav

    2022-06-30 2021-06-30 

Ackumulerade anskaffningsvärden    

-Vid årets början     6 871 478  6 431 839

-Inköp     19 195 481  2 598 874

-Försäljning     -11 863 760  -2 159 235

-Omklassificeringar     -  -

Redovisat värde vid årets slut     14 203 199  6 871 478

Not 10 - Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Not 11 - Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Not 12 - Rapport om årsredovisningen

     
    2020-06-30 2019-06-30

Ställda säkerheter

Ställda säkerheter    Inga Inga

     
    2020-06-30 2019-06-30

Eventualförpliktelser

Förlusttäckningsgaranti för dotterbolagets räkning     -  31 784 755

 

Idrotten och konståkningen återstartar efter pandemin, men det är fortfarande osäkert i vilken omfattning pandemin 
kan orsaka begränsningar för verksamheter såväl nationellt som internationellt.
Smittspridning i Europa kan ha fortsatt påverkan med olika restriktioner och begränsningar.

Styrelsen bedömer att inga väsentliga händelser inträffat efter räkenskapsårets slut.

Rapport om årsredovisningen enligt Rex-svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av
Srf Auktoriserad Redovisningskonsult:

Susanne Pettersson Ejderstav, Talenom Redovisning AB

Förlusttäckningsgarantin har fullföljts genom att lämna ett ovillkorat aktieägartillskott motsvarandeförpliktelsen.
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Underskrifter
Stockholm 2022-08-31

  

   
Helena Rosén Andersson Peter Levin
Styrelseordförande Vice ordförande
    
   
   
   
   
Kaj Nyman Sanela Lundquist
   
   
   
   
   
Fredrik Lagergren Caroline Frank
    
   
   
   
   
Erika Blom  
    
   
   
   
 
Min revisionsberättelse har lämnats 2022-19-02  
 

Jan Karlestedt
Godkänd revisor
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Rapport om redovisningen för perioden
Rapport om redovisningen för perioden
2021-07-01 - 2022-06-30
Till företagsledningen/styrelsen i Svenska Konståkningsförbundet
Organisationsnummer 802004-4296

Uppdraget
Jag har biträtt Svenska Konståkningsförbundet med att upprätta redovisningen för perioden enligt ovan. 
Redovisningen för denna period utvisar följande:

Resultat
Omsättningen uppgår till 18 663 652 kr (53 259 061).
Resultatet efter finansiella poster uppgår till 2 991 555 kr (9 743 138).

Balans
Totala tillgångar uppgår till 21 525 304 kr (24 438 199).
Beskattat eget kapital inklusive periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 17 728 489 kr (14 736 933).

Utförande
Mitt arbete grundas på det räkenskapsmaterial och den övriga information som har tillhandahållits mig. Jag har 
utfört mitt arbete enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag. Det innebär att jag har beaktat tillämpliga 
lagar och normer samt genomfört kontroller och rimlighetsbedömningar av väsentliga poster. 
Enligt min kännedom innehåller redovisningen inte några väsentliga fel eller brister som påverkar resultat och 
ställning för denna period.

Stockholm 2022-08-29

Susanne Pettersson Ejderstav
Srf Auktoriserad Redovisningskonsult
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Årsredovisning för
Skatesweden Events AB

Räkenskapsåret
2020-07-01 - 2021-06-30

Org. nr 559215-9536
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och VD för Skatesweden Events AB, 559215-9536, med säte i Stockholm får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2020-07-01 - 2021-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
I Svenska Konståkningsförbundets långsiktiga strategi ingår att söka, erhålla och genomföra internationella tävlings- 
arrangemang och mästerskap av hög klass, och genom detta stärka förbundets position såväl sportsligt som ekonomiskt.

Skatesweden Events AB ägs till 100% av Svenska Konståkningsförbundet. Skatesweden Events AB verksamhet är att 
planera och genomföra större internationella evenemang inom konståkning i Sverige.

Under verksamhetsåret har bolaget haft 4 personer anställda. Utöver det har en person haft ett heltidsuppdrag och 
ytterligare konsulter har anlitats för kortare uppdrag.

I Skatesweden Events budget för verksamhetsåret fanns stora biljettintäkter från VM 2021. I och med att publik inte 
tilläts erhölls inga publikintäkter. Det internationella förbundet lämnade garantier för att Svenska Konståkningsförbundet 
inte skulle riskera en förlust, vilket var en förutsättning för att VM skulle kunna fortsätta planeras och genomföras.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Covid-19 hade en mycket stor påverkan på räkenskapsåret. Överskottet från VM var budgeterat till 20 Mkr men utfallet 
påverkades kraftigt i och med att VM genomfördes utan publik och den största intäktskällan därmed uteblev. Det 
internationella förbundet täckte kostnaderna, men inte den uteblivna vinsten.

Vid en extra bolagsstämma gjordes förändringar av bolagets styrelse samt byte av revisor, efter de förändringar som 
skedde vid Svenska Konståkningsförbundets förbundsmöte i september 2020.

Under räkenskapsåret genomfördes VM i Konståkning och tävlingarna hölls i Ericsson Globe 22-28 mars 2021. Samman-
lagt deltog 183 tävlande från 40 nationer. Arrangemanget planerades och genomfördes i nära samarbete med ISU, 
Stockholms Stad och Stockholm Live.

Som värd för VM i Konståkning tog VM-organisationen den pågående pandemin på största allvar. På grund av gällande 
restriktioner var ingen publik på plats i arenan och den folkfest som var planerad blev tyvärr inte av. VM blev trots det 
ett mycket lyckat arrangemang som uppskattades av åkare, tränare, volontärer och sist men inte minst av de 300 miljoner 
TV-tittarna runt om i världen. VM gav också synlighet för konståkning genom ett bra genomslag i svensk media.

VM genomfördes i en s.k. ”bubbla” bestående av hotell och arena. Deltagarna fick inte lämna bubblan alls under den 
tid de vistades i Sverige. Samtliga ackrediterade testades vid ankomst och även regelbundet under sin vistelse och det 
resulterade i att cirka 3500 coronatester genomfördes på plats, vilket var en gigantisk logistisk utmaning. Andra exempel 
på åtgärder för att förhindra smittspridning var krav på munskydd, löpande temperaturkontroller och självskattning av 
hälsan varje dag.



Årsredovisning Svenska Konståkningsförbundet 2020 – 2021 Org.nr 802004-4296 61

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL    
Belopp i kr  Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital

Vid årets början   50 000  485 399

Aktieägartillskott, erhållna    31 059 755

Årets resultat    -31 245 154

Vid årets slut   50 000  300 000 

 

FLERÅRSÖVERSIKT    
Belopp i kr   2020/2021  2019/2020

Nettoomsättning   4 813 403  1 999 999

Resultat efter finansiella poster   -31 245 154  -489 601

Soliditet, %   8  30

RESULTATDISPOSITION    
Belopp i kr  

Styrelsen och VD föreslår att fritt eget kapital disponeras till 300 000 kr enligt följande:  

Balanserat resultat    31 545 153

Årets resultat    -31 245 153

Totalt    300 000

Disponeras för

Balanseras i ny räkning    300 000

Summa    300 000

Aktieägartillskott har utbetalats detta år med 31 059 755 kr och föregående år med 975 000 kr.
Totalt 32 034 755 kr. Posten har upptagits som ett tillskott inom fritt eget kapital och definieras som ett resultattillskott för 
täckande av bolagets underskott av detta års redovisad förlust.

Bolaget är ett Eventbolag och har tillkommit för att vara arrangör för Konståknings VM 2021.
Nettoomsättning svarar mot bidrag och kostnadsbidrag från deltagare och andra funktionärer som skall betala delar 
själva av den kostnad bolaget haft under eventet.
Försäljning av merchandise, ersättning kostnader för måltider och hotel svarar mot en betydande del av omsättningen.

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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RESULTATRÄKNING     
   Not 2020-07-01 20219-07-01
Belopp i kr     2021-06-30 2020-06-30

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

Nettoomsättning     4 813 403  1 999 999

Övriga rörelseintäkter     42 441  414

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.     4 855 844  2 000 413

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter     -4 182 136  -194 365

Övriga externa kostnader     -21 443 644  -1 085 547

Personalkostnader    2  -10 243 225  -1 212 527

Övriga rörelsekostnader     -252 737  -

Summa rörelsekostnader     -36 121 742  -2 492 439

Rörelseresultat     -31 265 898  -492 026

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter    3  20 935  2 425

Räntekostnader och liknande resultatposter     -191  -

Summa finansiella poster     20 744  2 425

Resultat efter finansiella poster     -31 245 154  -489 601

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt     -31 245 154  -489 601

Skatter

Årets resultat     -31 245 154  -489 601
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BALANSRÄKNING     
    
Belopp i kr    Not 2021-06-30 2020-06-30

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar     27 465  -

Fordringar hos koncernföretag    4  -  1 002 425

Övriga fordringar     1 453 626  2 589

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter     191 623  225 999

Summa kortfristiga fordringar     1 672 714  1 231 013

Kassa och bank

Kassa och bank     2 788 623  572 241

Summa kassa och bank     2 788 623  572 241

Summa omsättningstillgångar     4 461 337  1 803 254

SUMMA TILLGÅNGAR     4 461 337  1 803 254

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital     50 000  50 000

Summa bundet eget kapital     50 000  50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat     31 545 154  975 000

Årets resultat     -31 245 154  489 601

Summa fritt eget kapital     300 000  485 399

Summa eget kapital     350 000  535 399

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder     112 860  533 427

Skulder till koncernföretag     2 753 834  108 255

Skatteskulder     61 789  31 579

Övriga skulder     1 137 375  272 304

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter     45 479  322 290

Summa kortfristiga skulder     4 111 337  1 267 855

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     4 461 337  1 803 254
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Noter
Not 1 - Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2016:10 
Årsredovisning i mindre företag.

Definition nyckeltal
 
Nettoomsättning:
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
 
Resultat efter finansiella poster:
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.
 
Soliditet:
(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver) ) / Totala tillgångar

Not 3 - Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Not 2 - Personal

    2020-07-01 2019-07-01
    2021-06-30 2020-06-30 

Ränteintäkter, koncernföretag     20 935  2 425

Summa     20 935  2 425

    2020-07-01 2019-07-01
    2021-06-30 2020-06-30 

Medelantalet anställda     3  2

Summa     3  2

Medelantalet anställda ökas under detta år då eventet genomförts. Efter detta år väntas bolaget inte ha några 
anställda intill dess att nya event planeras.



Årsredovisning Svenska Konståkningsförbundet 2020 – 2021 Org.nr 802004-4296 65

Not 4 - Fordringar hos koncernföretag

Not 5 - Skulder till koncernföretag

Not 6 - Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

     
    2021-06-30 2020-06-30

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Tillkommande fordringar     -  1 002 425

Redovisat värde vid årets slut     -  1 002 425

     
    2021-06-30 2020-06-30

Belopp som är kortfristig skuld     2 342 779  -

Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än

fem år efter balansdagen     -  -

     
    2021-06-30 2020-06-30

Ställda panter och säkerheter      Inga Inga

Övriga eventualförpliktelser      Inga Inga

Not 7 - Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Not 8 - Koncernuppgifter

Not 9 - Rapport om årsbokslutet

Under räkenskapsåret har Världsmästerskapet i konståkning avslutats.
Intäktsgarantier har funnits som täcker kostnader och intäktsbortfall på grund av Covid-19.
Erhållna bidrag har följts upp och justerats och medfört en viss återbetalning av bidraget till moderorganisationen.
Detta har skuldförts och därmed har följder och påverkan av 2020/2021 -års event nu kunnat avslutas med ett intakt 
eget kaptal.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Svenska Konståkningsförbundet, org.nr 802004-4296, med säte i Stockholm.

Rapport om årsredovisningen enligt Rex-svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad 
Redovisningskonsult:

Susanne Pettersson Ejderstav, Talenom Redovisning AB
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Underskrifter
Stockholm 2020-12-20

  

   
Kaj Nyman       Ulrika Molin
Styrelseordförande      VD

Johan Oldhoff       Björn Sahlin
Styrelseledamot       Styrelseledamot

 

  
Min revisionsberättelse har lämnats 2022-01-12 
 

  
Jan Karlestedt
Godkänd revisor 

Kommentar:
Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma.
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Årsredovisning för
Skatesweden Events AB

Räkenskapsåret
2021-07-01 - 2022-06-30

Org. nr 559215-9536
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och VD för Skatesweden Events AB, 559215-9536, med säte i Stockholm får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten
Svenska Konståkningsförbundets långsiktiga strategi ingår att söka, erhålla och genomföra internationella tävlingsarrang-
emang och mästerskap av hög klass, och genom detta stärka förbundets position såväl sportsligt som ekonomiskt.

Skatesweden Events AB ägs till 100% av Svenska Konståkningsförbundet. Skatesweden Events AB verksamhet är att 
planera och genomföra större internationella evenemang inom konståkning i Sverige.  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

I Skatesweden Events AB var fokus under första delen av räkenskapsåret på att slutföra redovisningen av VM 2021 samt 
slutavstämning med Internationella Skridskounionen.
I övrigt har ingen verksamhet bedrivits i bolaget under perioden.
Ulrika Molin var VD för bolaget till början av maj 2022, när förbundschef Linda Neffler tillträdde.

Verksamheten är vilande fram till nästa event därav att det inte varit någon omsättning under året.



Årsredovisning Svenska Konståkningsförbundet 2021 – 2022 Org.nr 802004-4296 69

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL    
Belopp i kr  Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital

Vid årets början  50 000   300 000

Årets resultat    274 086

Vid årets slut  50 000   574 086

  

FLERÅRSÖVERSIKT    
Belopp i kr  2021/2022  2020/2021  2019/2020

Nettoomsättning  -  4 813 403  1 999 999

Resultat efter finansiella poster  274 086  -31 245 154  -489 601

Soliditet, %  18  8  30

RESULTATDISPOSITION    
Belopp i kr  

Styrelsen och VD föreslår att fritt eget kapital disponeras till 574 086 kr enligt följande:  

Balanserat resultat    300 000

Årets resultat    274 086

Totalt    574 086

Disponeras för

Balanseras i ny räkning    574 086

Summa    574 086

Aktieägartillskott har föregående år utbetalats med 31 059 755 kr och året 2019/2020 med 975 000 kr. Totalt 32 034 755 kr.

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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RESULTATRÄKNING     
   Not 2021-07-01 2020-07-01
Belopp i kr     2022-06-30 2021-06-30

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

Nettoomsättning     -  4 813 340

Övriga rörelseintäkter    2  592 272  42 503

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.     592 272  4 855 843

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter     -  -4 182 136

Övriga externa kostnader     -147 885  -21 443 643

Personalkostnader    3  -  -10 243 225

Övriga rörelsekostnader     -168 940  -252 737

Summa rörelsekostnader     -316 825  -36 121 741

Rörelseresultat     275 447  -31 265 898

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter     -  20 935

Räntekostnader och liknande resultatposter     -1 361  -191

Summa finansiella poster     -1 361  20 744

Resultat efter finansiella poster     274 086  -31 245 154

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt     274 086  -31 245 154

Skatter

Årets resultat     274 086  -31 245 154
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BALANSRÄKNING     
    
Belopp i kr    Not 2022-06-30 2021-06-30

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar     -  27 465

Övriga fordringar     210 777  1 453 626

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter     -  191 623

Summa kortfristiga fordringar     210 777  1 672 714

Kassa och bank

Kassa och bank     3 213 660  2 788 623

Summa kassa och bank     3 213 660  2 788 623

Summa omsättningstillgångar     3 424 437  4 461 337

SUMMA TILLGÅNGAR     3 424 437  4 461 337

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital     50 000  50 000

Summa bundet eget kapital     50 000  50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat     300 000  31 545 154

Årets resultat     274 086  -31 245 154

Summa fritt eget kapital     574 086  300 000

Summa eget kapital     624 086  350 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder     1 307  112 860

Skulder till koncernföretag     2 753 834  2 753 834

Skatteskulder     30 210 6 1 789

Övriga skulder     -  1 137 375

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter     15 000  45 479

Summa kortfristiga skulder     2 800 351  4 111 337

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER     3 424 437  4 461 337
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Noter
Not 1 - Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2016:10 
Årsredovisning i mindre företag.

Definition nyckeltal
 
Nettoomsättning:
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
 
Resultat efter finansiella poster:
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.
 
Soliditet:
(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver) ) / Totala tillgångar

Not 2 - Övriga rörelseintäkter

Not 3 - Personal

    2021-07-01 2020-07-01
    2022-06-30 2021-06-30 

Kursvinster på fordringar/Skulder av rörelsekaraktär     592 272  42 441

Summa     592 272  42 441

    2021-07-01 2020-07-01
    2022-06-30 2021-06-30 

Medelantalet anställda     -  3

Summa     -  3

Årets resultat på 274 086 kr beror på den valutakursvinst som gjorts från företagets valutakonto i USD.
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Not 4 - Skulder till koncernföretag

Not 5 - Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

     
    2022-06-30 2021-06-30

Belopp som är kortfristig skuld     2 753 834  2 342 779

Belopp varmed skuldposten förväntas betalas efter mer än

fem år efter balansdagen     -  -

     
    2022-06-30 2021-06-30

Ställda panter och säkerheter      Inga Inga

Övriga eventualförpliktelser      Inga Inga

Not 6 - Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Not 7 - Koncernuppgifter

Not 8 - Rapport om årsbokslutet

Verksamheten är vilande fram till nästa event.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Svenska Konståkningsförbundet, org.nr 802004-4296, med säte i Stockholm.

Rapport om årsredovisningen enligt Rex-svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad 
Redovisningskonsult:

Susanne Pettersson Ejderstav, Talenom Redovisning AB
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Stockholm 2022-08-31

  

   
Kaj Nyman       Linda Neffler
Styrelseordförande      Verkställande direktör
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Kommentar:
Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma.
 
 

 





76

Representation 2020-2022

2020
  
Dag/Månad Person/-er tilltänkta Möte/Uppdrag/Event/Föreläsare/Plattform

Augusti  
 Linda Angelsiöö Fortsättning Mentorskap - Anna Forsell
27 aug Linda Angelsiöö Ledarskap som skapar välmående - Anneli Östberg
28 aug Peter Levin RF Referensgrupp Internationella idrottsevenemang

September  
11 sep Peter Levin RF Referensgrupp Internationella idrottsevenemang
17 sep Linda Angelsiöö SF-träff angående nya idrottsgymnasiet - Maja Uebel 
19 sep Peter Levin Årsmöte Norra Svealands Konståkningsförbund
30 sep Bertil Ahlqvist, Linda Angelsiöö,  RF:s Elitidrottsstöd
 Patrick Malmquist

Oktober  
07 okt Linda Angelsiöö, Nina Bergman Kommunikativt ledarskap - Elaine Eksvärd
14 okt Camilla Fredman, Peter Levin Mötesplats Idrott och Destination
22-23 okt Linda Angelsiöö, Andrea Dohany,  RF:s Elitidrottskonferens
 Susanne Olsson
26 okt Peter Levin RF Referensgrupp Internationella idrottsevenemang

November  
03 nov Linda Angelsiöö, Joanna Dahlstrand,  RF:s förslag till remissvar ”Idrottsutbildnigar i gymnasie- och 
 Lotta Falkenbäck grundsärskolan” - Maja Uebel och Liselotte Olsson
05 nov Linda Angelsiöö, Andrea Dohany,  Malmö idrottsakademi (MIA) Frukostsamtal ”Har staten ett intresse av  
 Marie Olsson, Susanne Olsson elitidrott, eller handlar idrottstödet enbart om att främja breddidrott  
  folkhälsa och att skapa meningsfull fritid för unga” - Johan R Norberg  
  och Peter Mattsson
09 nov Amanda Azzopardi, Linda Angelsiöö,  Nyckeln till god talangutveckling - P-G Fahlström
 Emilie Billow, Andrea Dohany, 
 Susanne Olsson
10 nov Patrick Malmquist RF:s Grundkurs i antidoping
12 nov Andrea Dohany, Susanne Olsson Malmö idrottsakademi (MIA) Frukostsamtal - Varför lyckas vissa lag 
  och organisationer medan andra har svårt att skapa framgång och  
  vinnarkultur
12 nov Linda Angelsiöö Pep Forum - Jämlik hälsa hos barn och undgom
16 nov Linda Angelsiöö RF/SISU Konferens Idrott och hållbarhet
16-18 nov Susanne Olsson Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande, ACT - ett nytt 
  perspektiv på mental träning
17 nov Amanda Azzopardi, Anna Sundkvist RF/SISU Digitala möten - Sammi Kaidi
18 nov Linda Angelsiöö Webinar - Motivationsrevolutionen, Olof Röhlander
19 nov Andrea Dohnay, Susanne Olsson Malmö idrottsakademi (MIA) Frukostsamtal - Svenska 
  fotbollslandslagets förbundskapten pratar om ledarskap, 
  generationsväxling och spelarutveckling, tillsammans med FC 
  Rosengårds Dam B-tränare och före detta holländska 
  landslagsspelaren Renée Slegers.
19 nov Linda Angelsiöö Trovärdighet för framgångsrik förändring - Centrum för Högpresternade  
  System (CHPS), Anne Forsell
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Dag/Månad Person/-er tilltänkta Möte/Uppdrag/Event/Föreläsare/Plattform

25-26 nov Amanda Azzopardi, Linda Angelsiöö,  RF:s Nätverksträff - Kvinnor i landslagsledning 
 Joanna Dahlstrand
26 nov Linda Angelsiöö, Marie Olsson,  Malmö idrottsakademi (MIA) Frukostsamtal - Hur arbetar friidrottens  
 Susanne Olsson förbundskapten tillsammans med sitt team för att nå framgång, och  
  vilken stödapparat har världsstjärnan Thobias Montler i jakt på nya  
  rekord och medaljer?
26 nov Camilla Fredman Mötesplats Barn- och ungdomsidrott/Del1: Utvärdering Idrottslyftet  
  2016-2019 med strategirådet: Vad tar vi med oss i vårt framtida arbete?

26 nov Bertil Ahlqvist, Linda Angelsiöö,  Mötesplats Barn- och ungdomsidrott/Del2: RF:s anvisningar för barn  
 Camilla Fredman och ungdomsidrott samt info om de nuvarande stöden inom barn- och  
  ungdomsidrott
27 nov Linda Angelsiöö Webinar - Klart du kan, Mia Törnblom

December  
01 dec Linda Angelsiöö & Nina Bergman  Webinar - Kommunicera digitalt, Elaine Eksvärd
17 dec Peter Levin RF Referensgrupp Internationella idrottsevenemang

2021  

Januari  
28 jan Linda Angelsiöö Webinar - Skapa vinnande team, Susanne Pettersson

Februari  
12 feb Linda Angelsiöö RF/SISU Förälder på arenan - Så kan du stötta ditt barn
17 feb Linda Angelsiöö, Joanna Dahlstrand,  SF träff ang Nya Idrottsgymnasiesystemet - Maja Uebel och 
 Lotta Falkenbäck Liselott Olsson
18 feb Linda Angelsiöö Kurs; Ett Gott Bemötande, Caroline Hammar/Parasport

Mars  
23 mars Linda Angelsiöö RF:s Samorndat Elitidrottsstöd 2.0, Peter Mattsson och Liselott Olsson
24 mars Linda Angelsiöö, Susanne Olsson RF:s Nätverksträff - Coaching och Ledarskap
26 mars Bertil Ahlqvist, Nina Bergman  Idrottens Utbildningsplattform, Svenska Basketbollförbundet, 
  Svemo och Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet
30 mars Peter Levin RF Referensgrupp Internationella idrottsevenemang

April  
12 apr Patrick Malmquist Manligt nätverk för jämställdhet - träff 1
13 apr Linda Angelsiöö RIU Stockholm, Susanne Wolmesjö
21-22 apr Amanda Azzopardi, Susanne Olsson RF:s Nätverksträff - Kvinnor i landslagsledning
27 apr Amanda Azzopardi Webinar 1-2-3, Hållbar träning för barn och ungdomar - 2motiv8
29 apr Linda Angelsiöö, Anna Burwall Så skapar du en hållbar idrottskarriär, Anders Ekstrand

Maj  
10 maj Linda Angelsiöö Workshop med Magnus Ferry utifrån analys av elevenkäten som gått  
  till RIG/NIU elever
11 maj Linda Angelsiöö Så mycket roligare - om det som motiverar oss att idrotta, Tom Englén  
  RF-SISU
21 maj Anna Burwall, Camilla Fredman Presentation av SKF:s Elitutvecklingsplan för RF och SOK
25 maj Linda Angelsiöö, Joanna Dahlstrand Så många fler, så mycket längre - om talangutveckling och goda 
  utvecklingsmiljöer/ PG Fahlström 
26 maj Linda Angelsiöö, Anna Sundkvist Varumärkesbygganden, Malmö Idrottsakademi
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Dag/Månad Person/-er tilltänkta Möte/Uppdrag/Event/Föreläsare/Plattform

Juni  
12 juni Erica Fiume, Iina Korkala ISU Synchronized Skating Development Seminar

Juli  
  
Augusti  
17 aug Peter Levin RF Referensgrupp Internationella idrottsevenemang
  
September  
  
Oktober  
  
November  
10 nov Peter Levin RF Referensgrupp Internationella idrottsevenemang
12 nov Anna Sundkvist Idrottens Utbildarsymposium (RF, SISU Idrottsutbildarna och Ideella  
  Folkspel)

December  
09 dec Anna Tjernström Digitaliseringsforum kv 4 RF - Elisabeth Borg 

2022
  
Januari  
28 jan Peter Levin Nordic Meeting

Februari  
01 feb Anna Sundkvist, Marie Johansson Samverkan MNKF (inkl. IF) & RF-SISU Västernorrland
16 feb Anna Tjernström, Nina Bergman Digitaliseringsforum kv 1 RF - Elisabeth Borg 
 Ulrika Molin  OS
 Anna Burvall OS

Mars  
15 mars Anna Sundkvist Återstartsträff RF
17 mars Anna Sundlvist Forum SISU Utbildningsportal
 Helena Rosén Andersson, Peter Levin VM 
April  
13 apr Anna Sundkvist Möte Stenungsund kommun
  
Maj  
18 maj Anna Tjernström Digitaliseringsforum kv 2 RF - Elisabeth Borg 
5-10 maj  Moonlights ISU Sys Development Camp, Vieurimäki, Finland
12 maj Nina Bergman Städa Sverige Årsstämma
31 maj Peter Levin RF Referensgrupp Internationella idrottsevenemang
  
Juni  
08 juni Anna Sundkvist Forum SISU Utbildningsportal - kvartal 2 2022
12 juni Anna Sundkvist, Anna Tjernström, Workshop Utbildning - RF SISU och Sisu Förlag
 Ann-Marie Carell
4-11 juni Peter Levin, Helena Rosén Andersson,  ISU Congress, Phuket Thailand 
 Emilie Billow
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Stipendier

Salchowstipendiet
Stipendiet delas ut till minne av den legendariske Ulrich Salchow
som vann 10 VM-guld och var förbundsordförande i tre perioder åren 1918-1938.
Stipendiet tilldelas en ung lovande åkare.

Ingen utdelning 2020–2021

Salchowstipendiet 2021–2022: Casper Johansson
Motivering: ”Casper visar på en lovande framtid. Han fortsätter att utvecklas på flera nivåer och i Tallinn blev han 
förste svensk i juniorklassen att landa en kvadrupel Salchow. Säsongen fortsatte med en fantastisk medaljplats på 
European Youth Olympic Festival i Finland där han visade upp två stabila program och slutade på en tredje plats.”

Årets konståkningsprestation
En utmärkelse till en aktiv som under säsongen gjort en prestation utöver det vanliga. Det kan vara det oväntade eller 
det förväntade under stor press. 

Årets prestation 2020–2021: Josefin Taljegård
Motivering: ”Josefin Taljegård- På sitt första internationella mästerskap lyckades hon prestera på topp med två felfria 
åk och en sensationell 15:e plats på VM i Stockholm. Trots svåra förberedelser och osäkerhet på grund av pandemin 
lyckades hon göra ett stort intryck på både publik och domare med sina karismatiska och originella program.”

Årets prestation 2021–2022: Nikolaj Maiorov
Motivering: ”Efter en tuff och prövande säsong lyckas han inte bara kvalificera sig till en OS-final utan även där sätta 
personbästa. Med känslomässigt framträdande gav han många gåshud och lyckades förmedla den Olympiska glädjen 
världen över.”

Gudrun Lindmarks minnesstipendium 
Svenska Konståkningsförbundets stipendium till Gudrun Lindmarks minne delas ut vartannat år till en ledare/tränare 
och en åkare. Ledaren ska verka i Gudruns anda och ha ett stort engagemang, en stark integritet samt en förmåga 
att alltid ställa den aktive i centrum. Åkaren ska ha en seriös inställning till konståkningssporten. Ett sportsligt upp-
trädande gentemot kamrater, ledare och tränare är kännetecknande. Åkaren fungerar med dessa egenskaper som ett 
föredöme för andra.

Stipendiater 2021–2022:
Aktiv: Elin Håkansson
Motivering: ”Elin Håkansson har medfört en stor passion till svensk synkroniserad konståkning och har varit en hörn-
sten i uppstarten av Team Inspire. Hon är en förebild både på och utanför isen och har en förmåga att föra vidare sin 
positiva attityd och höga arbetsmoral till de andra i laget. Hon har tagit ett stort ansvar och är den åkare som lyfter 
laget när det går tungt och åkaren som får laget att arbeta effektivt tillsammans.”

Ledare: Christina Helgesson
Motivering: ”Christina har under många år lett svenska konståkning till framgång. Med sitt otroliga driv och engage-
mang skapar hon stor träningsglädje för både stora och små. Christina har med sina gedigna kunskaper och ledarskap 
inte bara motiverat och inspirerat åkare utan även sina tränarkollegor under flera decennier. En sann eldsjäl som brin-
ner för konståkning och som genom sin hängivenhet bidragit till att framtidssäkra svensk konståkning – alltid med ett 
leende på läpparna.”
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Tävlingsresultat

Nationella tävlingsresutat
2020–2021

Singel- och paråkning samt isdans

Svenska Mästerskapen, Linköping 
Inställt pga Covid-19

Elitseriefinal, Mariestad 
Inställt pga Covid-19

SKF Trofén, Göteborg
Inställt pga Covid-19

Synkroniserad konståkning

Svenska Mästerskapen Mölndal 
Inställt pga Covid-19

Nationella tävlingsresutat
2021–2022

Singel- och paråkning samt isdans

Svenska Mästerskapen Borlänge 
& Falun 7 – 10 april 2022 

SM herrar (3 deltagare)
1. Nikolaj Majorov, Norrköpings KK
2. Gabriel Folkesson, Trelleborg KK
3. Johan Sparr, Föreningen Göteborgs KA

SM damer (18 deltagare)
1. Josefin Taljegård, Västra Frölunda KK
2. Isabelle Paulsson, Malmö KK
3. Emma Kivioja, Mörrum KK

JSM herrar (10 deltagare)
1. Casper Johansson, Tibro KK
2. Jonathan Egyptson, Trelleborgs KK
3. Nels Ireholm, Svea KK

JSM Damer (18 deltagare) 
1. Josefin Brovall, Föreningen Solna K
2. Miranda Lundgren, Tibro KK
3. Ellinor Nordqvist, Luleå KK

USM Pojkar (4 deltagare) 
1. Nikita Tarakanov, Tyresö KK
2. Albin Samuelsson, Lerums KK
3. Elias Sayed, Enköpings KK

USM Flickor (18 deltagare) 
1. Nina Fredriksson, Föreningen Solna K
2. Alexandra Ödman, IFK Helsingborg
3. Tintomara Eklund Aspe, Stockholm ASK

RM Flickor (18 deltagare) 
1. Leona Gebara, Föreningen Solna K
2. Lilly Almgren-Lidman, Föreningen Skating 
 & Dance Academy 
3. Hanne Trulsson, Malmö KK

SKF – Trofén Uppsala 
4-6 mars 2022 

Seniorer Herrar (2 deltagare) 
1. Johan Sparr, Göteborgs 
2. Samuel Djupfeldt, Västra Svealands 

Seniorer Damer (16 deltagare)
1. Emma Kivioja, Skåne 
2. Elio Letterkrantz, Skåne
3. Danielle Kristensson, Skåne

Juniorer Herrar (4 deltagare)
1. Hugo Bostedt, Östra Götaland
2. Nels Ireholm, Stockholm
3. Liam Gao, Göteborg

Juniorer Damer (27 deltagare)
1. Lise Trulsson, Skåne
2. Miranda Lundgren, Västergötland
3. Ellinor Nordqvist, Norrbotten

Ungdom Pojkar (4 deltagare) 
1. Nikita Tarakanov, Stockholm
2. Elias Sayed, Östra Svealand
3. Beau Coppens, Västergötland

Ungdom 15 Flickor (17 deltagare)
1. Tintomara Eklund Aspe, Stockholm
2. Alexandra Ödman, Skåne
3. Lyra Lundquister, Västergötland
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Ungdom 13 Flickor (21 deltagare)
1. Alice Westling, Östra Götaland
2. Hanne Trulsson, Skåne
3. Nora Coppens, Västergötland

Lagresultat
1. Skåne
2. Stockholm
3. Östra Götaland

Synkroniserad Konståkning

Svenska Mästerskapen 
Mölndal 26 – 27 februari 2022

SM
1. Team Inspire, Landvetter KK

JSM
1. Team Seaside, Tjörns KK
2. Team Spirit, Kungsbacka KK / Mölndals KK

USM
1. Team Together Kungsbacka KK
2. Team Harmony, Ytterby-Kungälv
3. Team Caprice, Nacka TK
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Tävling Total Place Klass Tränare Team Leader
 summa -ring   /Medical
     /Team Official 

 
Singel 
ISU Mästerskap        

VM, Stockholm, SWE, 22-28 mar      

Josefin Taljegård 178.10 15 Senior ladies Malin Taljegård Anna Burwall  
     Jennifer Park 
Nikolaj Majorov 192.79 23 Senior men Irina Majorova Helena Rosén Andersson 
 
        

JGP och GP tävlingar        

Challenger-tävlingar        

Nebelhorn Trophy, Oberstdorf, 
GER,23-26 sept      
Josefin Taljegård 151.54 5 Senior ladies Maria Taljegård   
Cassandra Johansson 124.11 18 Senior ladies Regina Jensen   
Nikolaj Majorov 218.07 3 Senior men Irina Majorova   
        
        
Övriga internationella ISU-tävlingar 
NRW Autumn Trophy, 
Dortmund, GER, 26-29 nov     
Josefin Taljegård 152.13 2 Senior ladies Maria Taljegård   
Matilda Algotsson 143.16 5 Senior ladies Alexey Fedoseev   
Greta & John Crafoord 112.91 4 Senior pair    
        
Tallink Hotels Cup, Tallinn, EST 
18-21 feb     
Josefin Taljegård 168.18 3 Senior ladies Malin Taljegård   
Anita Östlund 136.43 9 Senior ladies Aksana Jolkin   
Matilda Algotsson 126.24 14 Senior ladies Alexey Fedoseev   
        
Challenge Cup, Den Haag, NED 
26-28 feb      
Greta & John Crafoord 127.69 8 Senior pair    
        
Sofia Trophy, Sofia, BUL 
26-3 feb/mar      
Anita Östlund 158.05 3 Senior ladies Aksana Jolkin   

Internationella tävlingsresutat
2020-2021
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Tävling Total Place Klass Tränare Team Leader
 summa -ring   /Medical
     /Team Official 

 
Singel 
ISU Mästerskap        

EM, Tallinn, EST      

Josefin Taljegård 164,3 14 Senior ladies Malin Taljegård Anna Burwall 
Nikolaj Majorov / / Senior men Irina Majorova  
       
VM, Montpellier, FRA      
Josefin Taljegård 163.24 21 Senior ladies Maria Taljegård Anna Burwall 
     Malin Taljegård
Nikolaj Majorov 216.45 19 Senior men Irina Majorova  

OS, Beijing, CHI      
Josefin Taljegård 54.51 26 Senior ladies Malin Taljegård Anna Burwall 
Nikolaj Majorov 220.78 21 Senior men Irina Majorova  
       
JGP och GP tävlingar       

JGP, Courchevel, FRA, 18-21 aug      
Jonathan Egyptsson  148.95 8 Junior men Tamara Kuchiki Girland   
       
JGP, Courchevel, FRA, 25-28 aug     
Casper Johansson  169.43 6 Junior men Regina Jensen   
Julia Brovall  103.50  15 Junior ladies  Cecilia Willberg   
       
JGP, Kosice, SLO, 1-4 sep     
Josefin Brovall  104.79 20 Junior ladies  Cecilia Willberg   
Oliver Praetorius  139.21 18 Junior men Tamara Kuchiki Girland   
       
JGP, Krasnoryarsk, RUS, 15-18 sep      
Andreas Nordebäck  180.94 9 Junior men Melanie Joseph   
       
JGP, Gdansk, 9 sep - 2 okt     
Casper Johansson  143.86 17 Junior men Regina Jensen   
       
JGP, Linz, AUS, 6-9 okt      
Andreas Nordebäck  197.16 5 Junior men Melanie Joseph   
Emelie Ling  130.37 15 Junior ladies  Cecilia Willberg   
       
Challenger-tävlingar       

Nebelhorn Trophy, Oberstdorf, 
GER, 22-25 sep     
Josefin Taljegård 166.05 6 Senior ladies Malin Taljegård  
   Senior men Irina Majorova  

Internationella tävlingsresutat
2021-2022
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Finlandia Trophy, Espoo, 
FIN, 7-10 okt     
Josefin Taljegård 164.56 13 Senior ladies Malin Taljegård  
Nikolaj Majorov 188.83 17 Senior men Irina Majorova  
       
Golden Spin, Zagreb, 
CRO, 9-11 dec     
Josefin Taljegård 143.02 12 Senior ladies Malin Taljegård  
       
NRW Trophy, Dortmund, 
GER, 5-7nov      
Josefin Taljegård 153.07 3 Senior ladies Malin Taljegård  
Nikolaj Majorov 197.31 2 Senior men   
       
Ice Challenge, Graz, 
AUS, 10-14 nov     
Emelie Ling  112.54 28 senior ladies Cecilia Willberg   
       
Warsaw Cup, Warsaw, 
POL, 18-20 nov      
 198.74 14 Senior men Irina Majorova  

Övriga internationella ISU-tävlingar       

Budapest Trophy, Budapest, 
HUN, 14-17 okt     
Anita Östlund 121.15 7 Senior ladies Andrea Dohany   
       
Ice Challenge, Graz, 
AUS, 10-14 nov     
Emelie Ling  112.54 28 Senior ladies Cecilia Willberg   
       
Tallinn Trophy, Tallinn, 
EST, 19-20 nov     
Josefin Taljegård 182.24 1 Senior ladies Malin Taljegård Marianne Hogner  
Emelie Ling  153.25 4 Senior ladies Cecilia Willberg   
Oliver Praetorius  177.36  4 Senior men Tamara Kuchiki Girland   
Julia Brovall  127.00 5 Junior ladies  Cecilia Willberg   
Josefin Brovall  115.55 10 Junior ladies  Cecilia Willberg   
Emelie Nordqvist  101.69 12 Junior ladies  Ela Magnusson   
Andreas Nordebäck  195.71 1 Junior men Melanie Joseph   
Jonathan Egyptsson  146.85 4 Junior men Tamara Kuchiki Girland   
Casper Johansson  167.11 2 Junior men Regina Jensen   
       

Tävling Total Place Klass Tränare Team Leader
 summa -ring   /Medical
     /Team Official 
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Nordics 2022, Hörsholm, 
DEN, 27-30 jan      
Oliver Praetorius  159.82 3 Senior men Tamara Kuchiki Girland Lotta Falkenbäck 
    Sofia Borg 
Emma Kivioja  129.00 6 Senior ladies Susanne Olsson   
Isabelle Paulsson 125.46 7 Senior ladies Ela Magnusson   
Andreas Nordebäck  195.87 1 Junior men Melanie Joseph   
Casper Johansson  182.48 2 Junior men Regina Jensen   
Jonathan Egyptsson  138.44 5 Junior men Tamara Kuchiki Girland   
Adam Bjelke 123.06  6 Junior men  Annmarie Carell   
Miranda Lundgren  111.60 7 Junior ladies  Regina Jensen   
Lise Trulsson  98.63 13 Junior ladies  Ela Magnusson   
Natalia Jansson  96.23 16 Junior ladies  Mathias Andersson   
Selma Hellström  86.60  20 Junior ladies  Regina Jensen   
       
Tallink Hotels Cup 2022, Tallinn, 
EST, 3-4 mars     
Garbriel Folkesson  186.67 3 Senior men Tamara Kuchiki Girland   
Ildi Adok  118.72 10 Senior ladies Marianne Hogner   
Jonathan Egyptsson  135.28 4 Junior men  Tamara Kuchiki Girland   
Nikita Tarakanov  113.22 7 Junior men  Anna Yetmyskaia  
         
 

Tävling Total Place Klass Tränare Team Leader
 summa -ring   /Medical
     /Team Official 
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Erövrade teknikmärken

2020-2021

Brons
Matilde Albinsson
Linn Edvinsson 
Sigrid Korkesala
Ellen Slånemyr
Maya Perz
Wendy Tai
Freja Stephensson
Sarah Feller
Tyra Gravsjö
Stina Lindström 
Johana Jansova

2021-2022

Brons
Tyra Lindahl 
Emma Ivarsson 
Malia Lundh
Ally Norell
Vilhelm Olsson
Linnea Nyman
Lovisa Wikström 
Bella Andersson
Linnea Karlsson
Madeleine Ferm
Edith Ersson
Elif Nasirova 
Tilde Björkman
Molly Arvidsson
Nora Talic
Emma Larsson
Emily Klaff
Tyra Dervisevic
Molly Gadmar
Isabelle Strier

Silver
Signe Märtha Narfeldt 
Frida Lindström
Lisa Mitazaki

Silver
Ester Ingvarsson 
Amanda Sundman
Alexandra Barnett
Rebecka Bengtsson
Amelie Grönhagen
Isabella Nordström
Daniela Åhl Sanchez
Sara Dervisevic
Elif Nasirova 
Emma Larsson
Molly Arvidsson 

Guld
Oliver Praetorius
Agnes Wikström
Adam Bjelke

Guld
Frida Harvigsson
Emma Kivioja
Melina Sörensen
Nikita Tarakanov
Alexandra Ödman
Matilde Ingerslev
Leah Sundell
Hugo Bostedt
Selma Hellström
Victor Åberg
Hilda Evertsson
Felicia Svahn
Albin Samuelsson
Sofia Abrahamsson
Axelie Pettersson
Adeline Lindqvist



87

Statistik
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