
 

 

Motion nr 3 

Stockholms Konståkningsförbund 

 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER 

 
 

Yrkande 
 
Stockholms Konståkningsförbund föreslår att årsmötet uppdrar åt 
Svenska Konståkningsförbundets styrelse: 
 
4.1 Att ge tävlingskommittén och tekniska kommittén uppdrag att utreda och 

föreslå förenklingar av arrangörsanvisningarna för klubbtävlingar 

4.2 Att omedelbart ta bort kravet på att ha en tidtagare bakom skiljedomaren 

under klubbtävlingar.  

 
 
Styrelsens yttrande 

Såväl styrelsen som berörda kommittéer har stor respekt för utmaningarna 

med att arrangera tävlingar. Det är förståeligt att vissa krav kan uppfattas som 

onödiga, men finns där för att tillgodose grundkravet att barn och ungdomar 

oavsett tävlingsnivå har rätt att tävla under ordnade och förutsägbara former.  

De tekniska funktionärer som verkar på klubbtävlingar har ofta mindre 

erfarenhet och för att det ska fungera bra även för t.ex. en skiljedomare 

behöver vissa funktioner säkerställas. Nuvarande tävlingsregler skiljer inte 

nämnvärt mellan klubbtävling och högre tävlingar och inte heller mellan 

tävlingsklasser, vilket gör att det är olämpligt att omedelbart ta bort funktioner 

som är viktiga även om de kan uppfattas som onödiga. 

En viktig del i den pågående översynen av tävlingsverksamheten är att förenkla 

på nivån motsvarande klubbtävling. Vår syn är dock att detta ska göras med 

primärt fokus på åkarens bästa. 

 
Förbundsstyrelsen kommenterar motionärernas yrkanden enligt 
följande: 

 
4.1 . I det arbete som pågår med översyn av tävlingsverksamheten ingår att utreda 

förenklingar av regelverk och upplägg för olika typer av tävlingar.  

4.2 . Tidtagaren har en viktig funktion som medhjälpare till skiljedomaren. Det är 

flera regler där tiden är viktig och kan ge åkare avdrag, som är stora i förhållande 

till åkarens poäng på denna nivå. Förutom att ta tiden för åkarens program och 

signalera halvtid för element som får högre värde i andra halvan av programmet 

ska tiden tas vid eventuella avbrott i programmet. Skiljedomaren tar också tiden, 

men har många uppgifter och kan behöva ha fokus på annat. Skiljedomaren ska 

ofta även ta hand om provdomare, vilket ju är nödvändigt i utbildningen av nya 

domare. Det förekommer också relativt ofta att skiljedomaren även är en av 

poängdomarna. Allt detta sammantaget gör att tidtagaren är nödvändig. I de fall 

det är aktuellt att göra avdrag är det dessutom ofta bra med mer än en klocka.  

 



 

 

Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet: 

 
att bifalla yrkandet enligt 4.1, 

att avslå motionärens förslag om att omedelbart ta bort kravet på att ha en 

tidtagare på klubbtävlingar, 

samt att motionen därmed får anses vara besvarad. 

 


