
Stockholms Konstå kningsfo rbund  

Motion till nästkommande årsstämma i Svenska Konståkningsförbundet MOTION – 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TÄVLINGSARRAGÖRER 

 

BAKGRUND 

Allt fler tävlingsarrangörer uttrycker att det blir krångligare och svårare att arrangera tävling med 

växande byråkrati, tillsättning av tekniska funktionärer och utmanande tekniska system.  

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

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

att tillsätta en utredning av arrangörsanvisningarna på klubbtävlingsnivå (eller motsvarande B-nivå) 

för att underlätta för tävlingsarrangörer. Kraven på att arrangera en klubbtävling är idag krävande för 

en förening och det bör vara en introduktion till tävlingsverksamhet med mindre krav där en förening 

inte blir beroende av nyckelpersoner för att tävlingsverksamheten skall ens kunna genomföras.  

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. 1  

Detta öppnar upp för enklare regelverk kring klubbtävlingar (eller motsvarande), positioner som till 

exempel tidtagare och båsöppnare bör ses över om de är nödvändiga eller om de kan tas bort. För 

att kunna få en ordentlig genomlysning av arrangörsanvisningarna behöver en utredning tillsättas 

med syftet att förenkla arrangemanget, då skillnaden mellan en A-tävling och en klubbtävling idag 

nästintill är obefintliga. Utredningen bör genomföras omgående för att ta fram konkreta åtgärder 

som föreningar med lätthet ska kunna ta del av redan säsongen 2022/2023.  

Tävlingskommittén och tekniska kommittén har både bred kompetens inom tävlingsverksamheten 

och bör utse personer från kommittéerna som skall ingå i utredningsgruppen som skall presentera 

den färdiga utredningen till förbundsstyrelsen innan implementering i verksamheten kan verkställas.  

A-tävlingar och högre nivåer: 

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

betydligt mer krävande och hamnar utanför omfattningen av denna motion. 

4. YRKANDE:  

Stockholms Konståkningsförbund föreslår att årsmötet uppdrar: 

4.1 Svenska Konståkningsförbundets styrelse att ge tävlingskommittén och tekniska kommittén 

uppdrag att utreda och föreslå förenklingar av arrangörsanvisningarna för klubbtävlingar.  

4.2 Svenska Konståkningsförbundet att omedelbart ta bort kravet på att ha en tidtagare bakom 

skiljedomaren under klubbtävlingar.  

 

 
1 https://www.svenskkonstakning.se/globalassets/svenska-konstakningsforbundet/dokument/om-
oss2/arsmote/arsmote-2020/oversikt-av-forbundsutvecklingsplanen-2020-20206_utkast.pdf  

https://www.svenskkonstakning.se/globalassets/svenska-konstakningsforbundet/dokument/om-oss2/arsmote/arsmote-2020/oversikt-av-forbundsutvecklingsplanen-2020-20206_utkast.pdf
https://www.svenskkonstakning.se/globalassets/svenska-konstakningsforbundet/dokument/om-oss2/arsmote/arsmote-2020/oversikt-av-forbundsutvecklingsplanen-2020-20206_utkast.pdf

