Göteborgs Konståkningsförbund
Kvibergsvägen 5 Byggnad 3A 415 82 Göteborg
Telefon: 031-726 6145, E-Mail: goteborgskf@telia.com

Göteborgs Konståkningsförbund (GKF) isfördelningsrutiner för konståkningsföreningar inom Göteborgs kommun
1. Tilldelning av is till GKF och klubbarna
1.1
Isfördelning i Göteborgs stad
Idrott och föreningsförvaltningen (IOFF) är den förvaltning inom Göteborgs Stad som
ansvarar för idrottsanläggningarna. De har beslutat att det är distriktsförbunden som är
förhandlingspart och inte de enskilda klubbarna. Som grund för fördelningen finns en
skriftlig överenskommelse mellan IOFF, Göteborgs Konståkningsförbund (GKF) samt
Göteborgs Ishockeyförbund (GIF).
För att fördela istiden mellan de olika förbunden används antalet bidragsberättigade
medlemmar som varit aktiva under föregående säsong. Hockeyklubbarna inom Göteborg
har tillsammans ungefär dubbelt så många medlemmar som konståkningsklubbarna. IOFF
tar fram ett underlag över vilka tider som är tillgängliga för konståkning och hockeyn.
Detta begränsas av öppettiderna i respektive hall och annan verksamhet såsom
allmänhetens åkning, bandy mm. Den tillgängliga isen fördelas sedan procentuellt i
förhållande till detta.
Med utgångspunkt i detta underlag sker en förhandling mellan GKF och GIF. GKF utser
representant att sköta denna förhandling. Under förhandlingen som brukar ta ett par
veckor återkopplar GKF representant till klubbarna och inhämtar deras önskemål som
man i så stor utsträckning som möjligt tar hänsyn till.
Som underlag för hur många timmar varje klubb skall ha används åkarnas test och
tävlingsklass under föregående säsong. Det finns en särskild poängmall som baseras på
hur mycket en åkare på en viss nivå bör träna. GKF samlar in underlagen från klubbarna
och fastställer sedan hur många timmar varje klubb är berättigad till.
Utanför den ordinarie isfördelningen har GKF tilldelats Elitis i Frölundaborg vilken är
avsedd för elitåkare inom Göteborgs kommun och därför helt styrs efter det antal elitåkare
som varje klubb har. Till elitåkare räknas de som tävlar i A-serie, Elitserie och på
internationell nivå och det är endast de som får utnyttja isen.
2. Isfördelningskommittén
2.1
Isfördelningskommittén består av de klubbar som är medlemmar i Svenska
Konståkningsförbundet och är godkända som bidragsberättigade barn- och
ungdomsföreningar i Göteborgs kommun.
2.2
Isfördelningen baseras på antalet aktiva åkare och vilken grupp de tillhörde under
föregående säsong. (enl. punkt 5.1) Varje åkare ger en viss poäng. Klubbens totala poäng
för samtliga åkare i relation till samtliga klubbars totalpoäng ger en procentuell
isfördelning per klubb.
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2.3
Nystartade klubbar som uppfyller kraven enl. 2.1 tilldelas 2 timmar första säsongen efter
det att klubben godkänts. Nästa säsong tilldelas klubben istid på samma sätt som övriga
klubbar.
3. Schemaläggning/förhandling av istider
3.1
Förhandlingens mål: att se till helheten och i möjligaste mån tillgodose klubbarnas behov.
Istiderna skall i möjligaste mån schemaläggas i block, ej spridda i 30 minuters pass.
3.2
Samtliga tider i samtliga hallar skall fördelas till Göteborgsklubbarna. Gäller ej fördelning
av elitis för Göteborgsklubbarnas elitåkare på Frölundaborg, se 5.4.
4. Tidiga och sena istider
Tidiga (kl.15.00-16.00) respektive sena (sista timmen innan ishallen stänger) istider skall
rättvist fördelas mellan klubbarna, enl. isfördelningsnyckelns procentuella fördelning.
Detsamma gäller fördelning av tider i ishallar där verksamheten ofta blir inställd.
5. Isfördelningsnyckeln
5.1
Endast aktiva åkare får tas upp i isfördelningsnyckeln och endast räknas en gång med
faktor 1. Om en åkare är aktiv medlem i fler än en konståkningsklubb inom Göteborgs
kommun, delar dessa klubbar på åkarens faktor (1). Om en aktiv åkare i göteborgsklubb
också är aktiv medlem i konståkningsklubb utanför Göteborgs kommun får åkaren tas upp
med faktor 0,5.
5.2
Isfördelningsnyckeln baserar sig på följande typer av åkare:
Tävlingsåkare: Åkare i Göteborgsklubb som har tävlingslicens singel eller ingår i ett
licensierat team och som tävlat på en tävling relevant för åkarens tävlingsklass föregående
säsong för den aktuella klubben.
Hobbyåkare: Åkare som tagit test men inte tillhör kategorin tävlingsåkare enl. ovan.
Nybörjare: Åkare som ännu inte testat.
5.3
Poängskalan ser ut enligt följande:
Tävlingsåkare:
Lägst fri 5 & basic 4
Lägst fri 4 & basic test 4
Ungdom A
Minior A
Lägst fri 3 & basic 3
Lägst fri 2 & basic 2
Test fri 4 eller basic 4
Test fri 3 eller basic 3
Test fri 2 eller basic 2
Test fri 1 eller basic 1
Test fri G eller basic G

1,56
1,20
1.00
0,67
0,67
0,53
0,47
0,40
0.27
0,15
0,10

Hobbyåkare:
Samtliga kategorier

0,15

Nybörjare:
Otestade åkare

0,02
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5.4
Fördelning av elitis för Göteborgsklubbarnas elitåkare i Frölundaborg, se separat
dokument. De särskilda timmar som Göteborgsklubbarna tilldelas i Frölundaborg ligger
utöver ordinarie tilldelning och fördelas därför enligt särskild mall. Denna beslutas separat
av GKF´s styrelse.
6. Åkarunderlag
6.1
Åkarunderlaget skickas senast 15 maj till GKF:s kansli i bifogad mall.
I mallen skall följande uppgifter vara ifyllda:
•
•
•
•
•
•
•

Åkarens för- och efternamn
Födelsedatum (åå-mm-dd)
Testnivå (fri & basic)
Exempel på tävling åkaren deltagit i under säsongen
Fördelningsklass, enl. senaste version av isfördelningsnyckeln
Tel nr till åkare eller målsman
De klubbar som har teamlicenser kompletterar med listor över vilka åkare som
ingår i respektive team.

6.2
GKF gör stickprovskontroller mot Folksams licensregister, och för icke licensierade
genom kontakt med vårdnadshavare. Detta för att säkerställa att någon klubb inte
medvetet försöker kringgå eller utnyttja reglerna på ett sådant sätt att någon klubb
försöker att skaffa sig mer is än vad de borde vara berättigad till.
6.3
Icke giltigt åkarunderlag
Endast åkare för vilka kompletta uppgifter enligt punkt 6.1 skickats in till GKF enligt
överenskommen tid räknas med i underlaget. En åkare som vid kontroll inte kan verifiera
att man varit aktiv medlem under den aktuella perioden som isfördelningssystemet avser
skall strykas från åkarunderlaget och inte räknas med i fördelningsnyckeln.
6.4
GKF´s styrelse kan besluta om undantag från ovanstående regler om särskilda skäl
föreligger.
7. Isfördelningens resultat
Isfördelningens resultat, ifylld isfördelningsnyckel och isfördelningschema skall
godkännas via mail av klubbarnas behöriga representanter.
8. Tvist
Endast i de fall när berörda klubbar p.g.a. tvist inte kommer överens om en isfördelning
skall ärendet i sin helhet övergå till GKF:s styrelse för vidare beslut.
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