
 

 

Motion nr 2 

Stockholms Konståkningsförbund 

 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TEKNISKA FUNKTIONÄRER 

 
 

Yrkande 
 
Stockholms Konståkningsförbund föreslår att årsmötet uppdrar åt 
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. 

 

Styrelsens yttrande 

Den tävlingsstruktur vi har inom svensk konståkning idag är visserligen inte 

helt jämförbar med den situation som rådde 2008-2010 då Elitserien var under 

uppstart och andra förutsättningar gällde för A-tävlingar. Även om det under de 

senaste åren är väldigt få tävlingar som ställts in på grund av brist på tekniska 

funktionärer så är tillgången på dessa förstås en begränsande faktor för antalet 

tävlingar som kan genomföras.  

En stor del i Strategi 2026 är utvecklingsresan ”Ny syn på tävling och träning”. 

För svensk konståkning är det åkarutvecklingsmodellen som ska visa vägen till 

hållbart idrottande. Centralt i modellen är varje åkares hälsa och pekar på hur 

viktigt det är med en periodisering som ger balans mellan träning och tävling. 

Åkarutvecklingsmodellen kommer därför att innehålla riktlinjer för mängden 

träning och tävling på respektive nivå. Det är främst detta som kommer att styra 

behovet av tävlingar. 

Oavsett tävlingsstruktur kan vi inte ta bort det faktum att konståkning är en 

bedömningssport. Även på nivån ”lära sig tävla” har barn och ungdomar rätt att 

få sina individuella prestationer korrekt utvärderade av kunniga och opartiska 

tekniska funktionärer. I klubbtävlingar, som är öppna för såväl åkare på A- som 

B-nivå, ingår ranking av åkarna i en resultatlista, även om resultatet i steget 

lära sig tävla ska sakna betydelse. Åkarnas process i lära sig tävla påbörjas 

tidigt i utvecklingsmodellen i och med alternativet stjärntävlingar, som är den 

lättsammaste och lekfullaste ingången till tävlingar, och inte beroende av 

licensierade tekniska funktionärer. 

 
Förbundsstyrelsen kommenterar motionärernas yrkanden enligt 

följande: 

 
4.1 . I tävlingsreglerna för 2022-2023, som fastställdes av styrelsen 2022-08-

23 har möjligheten öppnats för aktiva tävlingsåkare att oavsett tävlingsnivå 



 

 

erhålla licens för att verka som domare på klubbtävlingar och huvudbedömare 

på stjärntävlingar. Ändringen föreslogs av Tekniska kommittén efter 

Förbundsforum när detta lyftes från flera. 

 

4.2 . Teknisk specialist är den funktion på en tävling som kan ha den största 

påverkan på åkarens totala poäng. Kravet på en miniminivå som tävlingsåkare 

för att kunna bli TS finns för att det är viktigt för en TS att faktiskt förstå 

svårigheterna som ska identifieras. Att ha tävlat som A-junior är ingen garanti 

för detta, men det innebär att åkaren har utövat konståkning på en relativt hög 

nivå och under tillräcklig tid för att uppnå en djupare förståelse för exempelvis 

steg, vändningar och vad som är lätt och svårt. Nuvarande krav är en 

acceptabel kompromiss för att uppnå en tillräcklig grundkompetens för en 

blivande teknisk specialist men samtidigt inte begränsa möjligheterna alltför 

mycket. Även om deltagaren genomgår en examination så handlar det om att 

deltagaren ska ha tillräckliga grundkunskaper och förståelse för att kunna 

tillgodogöra sig utbildningen. Det är redan i dag en utmaning, och att då sänka 

kravet ytterligare vore att göra alla en otjänst. Den som inte har tävlat på nivån 

A-junior har fortfarande möjligheten att först utbilda sig till tränare steg 3. 

 
4.3 . Funktionen DVO har visserligen inte direkt påverkan på resultatet genom 

att delta i besluten, men kan indirekt påverka tekniska panelens bedömning. 

Dessutom sätts övriga tekniska funktionärer i en obekväm och utsatt situation 

om en förälder till en åkare i klassen ingår i panelen. Vi avråder därför från att 

tillmötesgå detta yrkande till generell ändring, som kulle innebära att föräldrar 

till tävlande kan ingå i staben som har ansvar för korrekta utvärderingar och i 

förekommande fall rangordningar. Det går bra att delta i panelen vid andra 

klasser under samma tävling. 

 

 
Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet: 

 
att yrkandet enligt 4.1 anses tillgodosett, 

 

att avslå motionärens förslag om att ta bort förkunskapskravet för att bli 

Teknisk specialist, 

 
att avslå motionärens förslag om att DVO ska kunna arbeta i en teknisk 

panel när egna barn tävlar, 

 
samt att motionen därmed får anses vara besvarad. 

 


