
 

 
Stockholm 20190917 

 

Information om rutiner för Tävlingstest 
I Svenska Konståkningsförbundets testsystem med olika tekniktester är det första 

testet som åkaren som genomgå ett tävlingstest. Tävlingstestets innehåll och vilka 
kriterier som ska uppfyllas av åkaren beskrivs i Svenska Konståkningsförbundets 
kompendium Testsystem som finns här: 

http://www.svenskkonstakning.se/tavla/Testsystem/  

Fr.o.m. 1 september 2018 kan tränare med lägst utbildningsnivå steg 2B godkänna 

tävlingstest. Målsättningen är att avdramatisera tävlingstestet för åkarna genom att 
möjliggöra att testet genomförs i trygg hemmamiljö under ordinarie träningstid med 
bekant tränare – under förutsättning att tränaren innehar utbildningssteg 2B – som 

ledare.  

 

Hur genomförs tävlingstest? 

Elementen som ingår i tävlingstestet behöver inte prickas av under begränsad tid utan 
tränaren kan pricka av elementen under en längre period, t.ex. under en termin 

allteftersom åkaren uppfyller kriterierna på respektive element. Föreningen äger stor 
frihet i att styra hur tävlingstestet läggs upp. Det finns t.ex. ingen anledning att tala 

om för åkaren att test pågår eller att de ombeds utföra element för att tränaren ska 
bedöma om kriterierna för tävlingstest är uppfyllda.  

 

Tävlingstest ska i huvudsak bedömas av tränare under träningstid. Tränaren 
tillsammans med föreningen ansvarar för hur testen genomförs och har därför 

möjlighet att göra testen individanpassad efter åkaren. 
 
Generellt görs detta test på åkare som är väldigt unga. Därför rekommenderas att 

testen genomförs utan att något barn får ett negativt besked. Exempelvis behöver inte 
testen ske under testliknande situation utan testen kan vara godkänd när åkaren har 

satt alla element på träning. 

För föreningar som inte har tränare med lägst steg 2B knuten till sig rekommenderas 
ett samarbete med närliggande förenings tränare med lägst steg 2B, där elementen 

kan prickas av allteftersom möjlighet finns till samarbete/träffar. 

Som sista utväg – för föreningar som inte kan få tillgång till samarbete med steg 2B-

tränare eller högre – finns möjlighet att förlägga tävlingstest på traditionella tester 
med domare. 

 

Vem får godkänna tävlingstest? 

Tränare med lägst godkänd steg 2B-utbildning kan bedöma och godkänna tävlingstest. 

Utländska tränare som går in på steg 3 eller steg 4 i sin svenska utbildning behöver 
därmed ha lägst steg 3 för att kunna godkänna tävlingstest. Som ett sista alternativ 

http://www.svenskkonstakning.se/tavla/Testsystem/


 

 
finns möjlighet att förlägga tävlingstest på traditionella testtillfällen med domare för de 
föreningar som inte kan få tillgång på steg 2B-tränare eller högre. 

På traditionella testtillfällen bedöms tävlingstest av två (2) domare med lägst licens 
T2+T4. 

 

Hur registreras godkänt tävlingstest på testkort? 

Godkänt tävlingstest ska registreras på åkarens testkort. Detta görs av den tränare 

eller, vid traditionellt test, av skiljedomare som godkänt testet. Vid traditionellt 
testtillfälle med domare måste testkortet medtagas till testtillfället. 

 

Hur registreras godkänt tävlingstest i IndTA? NYTT SÄSONGEN 2019-2020 

IndTA är Svenska Konståkningsförbundets webbaserade tävlingsadministrativa system. 

Alla godkända tester ska registreras där för att följa med åkarens uppgifter vid 
anmälan till tävling. Endast skiljedomare och anställda på Svenska 

Konståkningsförbundet har behörighet att lägga in godkända tester i IndTA. 

Alla tävlingstester ska anmälas i IndTA av behörig person i föreningen. Ni hittar 
testregistreringen under Tävlingar/Evenemang med namnet 

 ”Anmälan testregistrering”  

 

Här registrerar ni varje åkares godkända test och fyller i var Propaganda märket skall 
skickas.  

Även om testerna ägt rum på traditionellt test med domare ska testet inte registreras 

av skiljedomaren utan alltså föras in i IndTA av förening som har åkare som fått 
tävlingstestet godkänt. 

Föreningen kan fylla i flera åkare vid samma tillfälle. Kostnad för registrering av 
tävlingstest är 250 kronor per test inklusive ett propagandamärke per åkare. 
Propagandamärket är det teknikmärke som åkaren erhåller efter godkänt tävlingstest. 

 

Hur betalar föreningen för registreringen av testet? 

Svenska Konståkningsförbundet fakturerar berörd förening för samtliga tester som är 
anmälda i IndTA. Registrering av godkända tester sker löpande en dag varje vecka av 
behörig person på SKF:s kansli. 

 

Hur levereras propagandamärket? 

När föreningen betalat fakturan skickar Sporrong propagandamärket/-n till den adress 
som föreningen angivit som leveransadress på formuläret. Föreningen får sedan dela 
ut märkena till respektive åkare. Om flera åkare klarat tävlingstest ska ändå en 

leveransadress anges för att hålla portokostnaden nere.  



 

 
 

 

 

 

 

 

Finns fler frågor? 

Anna Tjernström på Svenska Konståkningsförbundet för mer information! 

 

Med vänlig hälsning! 
Svenska Konståkningsförbundet 
Tekniska Kommittén 

 
Gm 

Anna Tjernström 
anna.tjernstrom@skatesweden.se    
08- 699 64 26   
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