
ELITSERIETÄVLING 
PÅ OLYMPIARINKEN

HUR GÅR DET TILL?



SUNDETS PÄRLA 2022

Den 12+13 februari 2022 samlas den svenska konståkningseliten
på Olympiarinken.

Det blir två fullspäckade tävlingsdagar på båda våra isar.

Arbetet på plats drar igång för fullt 

redan under fredagen, den 11



VILKA FÅR DELTA

Svenska tävlingssystemet: Indelning av åkare enligt ålder samt testnivå   (OBS! Förenklat!)

Baserat på uppnådda resultat vid A-tävlingar 

har Svenska Konståkningsförbundet (SKF) tagit ut 140 åkare 

från Ungdoms-, Junior- och Senior-klasserna till Elitserien
140 åkare: 120 tjejer och 20 killar

Ålder 
Senior: 20 år eller äldre
Junior:  16 - 19 år
Ungdom: 12 - 15 år
Minior: ≤ 11 år  

Tävlingstyp Testkrav
Stjärntävling (regional, 1 program, enkel bedömning): Tävlingstest
Klubbtävling (regional, 1 program, poängbedömning):  Basic 2 + Fri 2
A-tävling (nationell, 2 program, poängbedömning): Basic 4 + Fri 4 
Elitserietävling (nationell, 2 program, poängbedömning): Basic 4 + Fri 4 + uttagning

Av SKFs ca 30000 medlemmar är för närvarande ca 500 - 550 aktiva åkare på A-nivå, elitåkare medräknade



TÄVLINGSPLANERING 

Ansvarsfördelning i planeringsfasen

SKF IFK

● Tar fram arrangörsanvisningar och utser 
arrangörsföreningar för elitserietävlingar

● Står för uttagning av domarpanelerna
● SKF tar fram tidsschema och deltagarlistor utifrån 

inkomna anmälningar 
● SKF organiserar live-streamingen

Står för alla förberedelser på plats
● Tävlingsbemanning
● Inbjudan, marknadsföring och försäljning
● Transporter, kost och logi domare
● Arena-anpassningar och -ombyggnader
● Träningsplanering, pappers- och musikhantering

Varje domarpanel består av minst 12 tekniska funktionärer 
1 Skiljedomare

3 funktionärer (TC, TS och ass. TS)  för bedömning av programmens tekniska svårighet 
5 Poängdomare för den konstnärliga bedömningen

1 Teknisk Support: Ansvarig för hela datornätverkets funktion och live-stream-visningen 
1 Dataoperatör + 1 Videooperatör: Simultan data-inmatning samt -klippning av filmen 



DAGEN INNAN

OBS! 
Vid uppsättning av datorutrustningen får endast utsedd personal från föreningen hjälpa Teknisk Support. Övriga får ej beträda båset!

● Vi förbereder båsen åt båda domarpanelerna  

● Vi hjälper Teknisk Support att sätta upp datorutrustningen

● Vi bygger 2 Kiss&Cries, prispallen, fotohörna, avspärrningar/-skärmningar, skyltar och anslår

● Vi hjälper vid lottningen av startordningar, printar, sorterar upp och sätter upp/delger 

domarpapper och startlistor

● Vi öppnar ackrediteringen och organisera≥r den officiella träningen på båda isarna

● Vi hämtar ankommande domare från Ängelholm flygplats och skjutsar domare mellan 

hotell och ishall



Första tävlingspersonalen på plats - sekretariat, arena, kök, ackreditering - startar dagen

Första åkarna + tränarna anländer, våra chaufförer ger sig av för att hämta domarna från hotellet

Domarmöte i möteslokaler 2A och 2B: En sista intern avstämning före tävlingsstart,
i spegelsalen värmer de första åkarna upp för kortprogrammet och byter till tävlingskläder

Domare, speaker, musikspelare, filmare, grindvakter, sjukvård och tidtagare tar sina 
platser vid rinken 

Tävlingen börjar i båda hallarna, för Seniorer och Juniorer i A-hallen och för 
Ungdomar i B-hallen
Speakers hälsar välkommen, informerar om gällande regler och ropar upp 
åkarna från tävlingsklassen första uppvärmningsgrupp enligt lottad 
startordning för 4 / 5 / 6  minuters uppvärmning på isen

Första tävlingsdagen - på morgonen innan tävlingsstart

7:00

7:30

8:00

9:00

8:45

STRAX FÖRE



TÄVLINGEN BÖRJAR

Tävlingsstart och första åkaren

Tävlingen startar med att speakern hälsar välkommen, 
informerar om gällande regler och ropar upp åkarna från 
första tävlingsklassens första uppvärmningsgrupp för 4 / 6  
minuters uppvärmning på isen.
Efter uppvärmningstidens slut ombeds åkarna lämna isen 
utom den som ska åka först.

Efter att speakern välkomnat första åkaren, intar åkaren sin startposition och åkarens musik 
startas  →  Åkaren framför det första av sina två program, de s.k. kortprogrammet.  

I domarbåset sker följande under åket: 
Åket filmas och simultan-klipps och bedöms löpande såväl med avseende på dess tekniska 
svårighetsgrad och det konstnärliga utförandet.

När åkaren åkt färdigt lämnar hen isen och sätter sig i Kiss&Cry, samtidigt släpps nästa åkare 
på. Domarpanelen slutför sina bedömningar, sedan meddelar speakern poängen och ropar 
upp nästa åkare.



TÄVLINGEN FORTSÄTTER

Efter första är det dags för gruppens andra åkare att åka sitt 
kortprogram. Så fortsätter det tills samtliga åkare i gruppen fullfört 
kortprogrammet. 
Därefter är det dags för dagens andra uppvärmningsgrupp osv.

I anslutning till varannan grupp blir det en 
kortare paus: 
Isen behöver spolas, och våra istrampare fyller 
hål som kan ha uppstått vid tagghoppen.

Vi har också en lunchrast på ca 45 min, där vi 
serverar domarna mat.

När alla i tävlingsklassen åkt sitt korta, publiceras resultaten för tävlingssegmentet bl. a på 
http://www.skatesweden.wehost.se/21-22/ och starttider för friåkningen fastställs. 
I fria programmet, som i vanligen åks på andra tävlingsdagen, startar åkarna i omvänd ordning till placeringen i 
kortprogrammet, dvs. den åkaren som fått mest poäng i kortprogrammet är sist ut i friåkningen. 

http://www.skatesweden.wehost.se/21-22/


ANDRA TÄVLINGSDAGEN

Tävlingsupplägget på söndagen är i stort sett som lördagens.
Dagen börjar med allmän uppstart och hämtning av domarna från hotellet, dock har 
domarna inget uppstartsmöte på andra dagen.

Sedan framför åkare efter åkare sitt friprogram samt bedöms. 
Efter att samtliga i en tävlingsklass åkt, beräknas det sammanlagda resultatet för klassen 
och publiceras, se bl.a. http://www.skatesweden.wehost.se/21-22/

I anslutning till tävlingsklassen håller vi en prisutdelning 
för de tre förstplacerade i A-hallen vid 
vaktmästarrummet utanför isen.

Efter avslutad tävling hjälps vi alla åt för att ställa i ordning ishallen igen tillbaka till “normalt skick” 
och uppsatta chaufförer skjutsar domarna enligt transportschema till stationen eller flygplatsen.

http://www.skatesweden.wehost.se/21-22/

