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Motion till nästkommande årsstämma i Svenska Konståkningsförbundet MOTION – 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TEKNISKA FUNKTIONÄRER 

 

BAKGRUND 

Svenska konståkningar har under flera år haft problem med att tillsätta tekniska funktionärer till 

tävlingsarrangemang. Något som även noterades i Svenska konståkningsförbundet 

verksamhetsberättelse 2008–2010 då man beskrev att flera tävlingar fått ställas in på grund av den 

då redan rådande domarbristen.1 Vi vill att alla barn och ungdomar ska få tävla i den utsträckning de 

själva vill och har möjlighet till. Idag hindras det av svårigheten att fylla panelerna till tävlingarna.  

Under de senaste åren har situationen blivit alltmer ansträngd samtidigt som Svenska 

Konståkningsförbundet inte har ansträngt sig för att underlätta tävlandet i stort. Fler styrdokument, 

och utökad byråkrati utan konkreta verktyg för att underlätta för tävlingsarrangören eller dem som 

tillsätter panelen.  Dispenser har utfärdats eller avslagits i alltför sen stund inför tävlingar eller att 

dispenser uteblivit helt pga, för kort handläggningstid hos ansvarig kommitté. Vi anser inte att det är 

en hållbar situation i längden, varken för kommitté, arrangör eller svensk konståkning. 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Motionen ställs för att årsmötet ska besluta att uppdra åt Svenska Konståkningsförbundets styrelse 

att ändra kraven som gäller för en Teknisk Funktionär vid arbete på tävlingar samt ändra reglerna så 

att en aktiv åkare på A-nivå (eller motsvarande) kan påbörja sin karriär som Domare redan innan 

egen avslutad karriär.  

Klubbtävlingar (eller motsvarande B-nivå): 

Klubbtävling är en tävlingsnivå utan krav eller ranking, det är nivån att ”lära sig att tävla” som det 

uttrycks i översikten i förbundsutvecklingsplanen. 2  

Detta öppnar upp för enklare regelverk samt en tidigare rekrytering av Domare och Tekniska 

Funktionärer. Vårt förslag är att en aktiv åkare på A-nivå ska kunna utbilda sig och arbeta som 

Domare, RT-DVO och TS på klubbtävlingar (eller motsvarande nivå). Vi anser att det i längden skulle 

bli lättare att rekrytera och hålla kvar Domare och Tekniska Funktionärer i sporten om vi som 

förbund erbjuder denna möjlighet. Det skapar en möjlighet för åkaren att fördjupa sina kunskaper 

medan denne är aktiv samtidigt som denne bygger en bredare grund för framtida bedömningar om 

denne väljer att vidareutbilda sig som teknisk funktionär.  

Idag är kravet att en TS ska ha tävlat minst som A-junior för att kunna ta en licens. Detta hindrar flera 

av våra åkare att kunna utbilda sig som TS då skada, tidigt avslutad konståkningskarriär eller annat 

hindar dessa åkare att kunna stanna kvar och uppnå ”idrott hela livet”. 3 Under utbildningen som TS 

borde examinationsmomenten vara tillräckliga för att kunna besluta vem som kan bli TS, inte vilken 

nivå åkaren tävlat på.  

 
1 https://www.svenskkonstakning.se/globalassets/svenska-konstakningsforbundet-konstakningsforbundets-
hemsida/dokument/arsmoten/arsmote-2010/verksamhetsberattelse-2008-2010.pdf  
2 https://www.svenskkonstakning.se/globalassets/svenska-konstakningsforbundet/dokument/om-
oss2/arsmote/arsmote-2020/oversikt-av-forbundsutvecklingsplanen-2020-20206_utkast.pdf  
3 https://www.svenskkonstakning.se/globalassets/svenska-konstakningsforbundet/dokument/om-
oss2/arsmote/arsmote-2020/oversikt-av-forbundsutvecklingsplanen-2020-20206_utkast.pdf  
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Föräldrar som har engagerat sig inom sporten kan även ha utbildat sig till exempelvis DVO. Föräldern 

kan dock inte tillhöra den tekniska panelen då någon familjemedlem tävlar vilket i regler innebär 

ytterligare en Teknisk Funktionär som måste rekryteras.  

A-tävlingar och högre nivåer: 

Här finns serie, ranking och viss typ av kval. Ett förenklat regelverk kring Tekniska Funktionärer blir 

betydligt mer krävande och hamnar utanför omfattningen av denna motion. 

4. YRKANDE:  

Stockholms Konståkningsförbund föreslår att årsmötet uppdrar år Svenska 

Konståkningsförbundets styrelse att: 

4.1 Ändra regelverk för Domare så att aktiva tävlingsåkare på nivå motsvarande minst A-nivå kan 

arbeta på tävlingar motsvarande högst B-nivå. 

4.2 Ändra regelverk för TS så att förkunskapskraven på tidigare tävlingsnivå försvinner.  

4.3 Ändra regelverket vid tävling motsvarande högst B-nivå så att Tekniska Funktionärer med DVO 

licens kan arbeta i den Tekniska Panelen även när egen familjemedlem är åkare i en klass. 


