Juli 2020

Synkroverksamhetens bidrag
Nedan följer inkomna förslag och önskningar som inkommit till oss från er i verksamheten. Alla förslag
har tagits upp och diskuterats med kommittéer och sportchefen under den sista månaden. Allt som
inkommit har inte diskuterats färdigt i skrivande stund och besked om dessa återkommer vi med. Våra
svar är markerat med fetstil.
Förslag som diskuterats med Tävlingskommittén:
a) Återinför lottningen inför tävlingar som tidigare och ta bort slumpgeneratorn.
Slumpgeneratorn kommer att användas även denna säsong för att lotta deltagande lag inför
första tävlingsdagen. Det kommer dock inte finnas ett krav att åkare deltar på denna typ av
lottning. Registrering kommer fortfarande att göras på plats som vanligt.
Lottningsresultaten kommer att läggas upp på tävlingens hemsida så fort den godkänts av
skiljedomaren.
b) Kvaltävlingar för debutantklassen tas bort och att alla debutanter istället tävlar i en
klubbtävling i samband med kvaltävling för övriga klasser. Och att det istället krävs att ett
debutantlag deltagit på en klubbtävling (istället för kvaltävling) under den aktuella säsongen
för att få delta i RM.
Införandet av kvaltävlingar för debutantklassen går i hand med deltagandet på RM. På RM
måste alla åkare vara yngst 10 år och för att delta på RM måste man deltagit på en
kvaltävling innan. De lag som delvis består av yngre åkare än 10 år kan delta på
klubbtävlingar. SKF vill inte att man ska kunna kvala in till RM med åkare som sedan på grund
av att vara för unga inte själva får delta på RM. Därför finns det två olika klasser för
debutanter att delta i.
c) Förslag att en mästerskapstävling för mixedklassen införs i samband med RM, USM, JSM och
SM. Alternativt förslag att införa Mixedklassen i en klubbtävling (likt debutanternas alternativ
till RM) i samband med RM, USM, JSM och SM. [Sportplanens steg: sport for life].
Ingen klass på SM kommer att införas för mixedklassen däremot rekommenderas att Mixed,
Master och Debutant bjuds in för att delta på klubbtävlingen som kan hållas i samband med
SM. Det åligger den klubb som arrangerar SM att även arrangera en klubbtävling samtidigt
om klubben vill och om det inte påverkar tidschemat negativt för SM. Till denna klubbtävling
får arrangören bjuda in alla åldersklasser som kan tävla på klubbnivå.
Förslag som diskuterats med Internationella Kommittén:
a) Förslag att ha en tidig regelgenomgång för alla tränare innan Pre-event som hålls av vår ISU
representant Petra Tyrbo. Förslagsvis i slutet av augusti/ början av september.
Detta kommer vi hålla i år via ett webbinar/ virtuellt möte den 23 augusti. Tillsammans med
Petra kommer Anna Nylén och Henrika Carlson bistå med svar på de tekniska frågorna.

b) Förslag att ändra uttagningskvalens vikningen för en JVM plats. Förslag 0,7 – 0,9 – 1,2.
En utökad förklaring hur förslaget skiljer sig mot vad som är idag har skickats till IK och
Sportchefen. Svar inväntas.
c) Förslag att Pre-event, Kval 1, Kval 2 och SM deltagande krävs för att åka på internationella
tävlingar (ISU).
Förslaget röstades ned. Krav deltagande på Pre-event, Kval 1, Kval 2 och Leon Lurje Trophy
kvarstår. Krav på att delta på 4 tävlingar/ event innan deltagande på en ISU tävling
utomlands ligger kvar för att säkerställa synkrolagens tävlingsvana. Observera att dessa krav
inte gäller Inter-Club tävlingar utomlands.
d) Förslag att bistå klubbar med hjälp av bokningar så att de klubbar som siktar på att få åka på
JVM och VM inte behöver ligga ute med pengar tills de blir uttagna.
Kansliet på SKF hade en lösning 2019/2020 och arbetar på att förbättra den inför säsong
2020/2021.
Förslag som diskuterats med Tekniska Kommitteen:
a) Önskemål om en Covid-19 anpassning gällande antal åkare i lag under tävling. På grund av
risken att lagen kommer ”tappa” åkare för möjlig sjukdom (om man följer dagens
folkhälsomyndighets rekommendationer) vid tävling, önskas en anpassad regel utifrån Covid19 situationen. Förslaget lyder: att man tillåter färre än 16 åkare utan att det påverkar
poängen, på svenska tävlingar.
På svenska tävlingar råder en svensk anpassning sedan tidigare att man inte får några
tekniska avdrag för färre åkare än 16 i ett lag. Ingen anpassad regel behövs i rådande stund.
När det gäller kraven för de lag som siktar mot en JVM/ VM plats så har frågan skickats till
IK och svar inväntas.
b) Idag är det olika åldersgränser gällande Ungdomsklassen i synkro. Förslag är att ändra dessa
till ISU gränser – dvs vilka datum man måste vara född för att få tävla.
TEK gjorde en anpassning av åldersdatumen föregående år pga att ett flertal dispenser
skickades till SKF inför varje säsong. Datumen öppnades därför upp vilket innebar att på
svenska tävlingar så kan åkare som är 6 månader yngre och 6 månader äldre än ISU
åldersgränser delta. Inga dispenser har inkommit efter denna förändring. För tränare som
har åkare som kan påverkas av detta vid deltagande på en ISU tävling föreslås en tidig
kommunikation med åkare och föräldrar om varför dessa olikheter i åldersgränser finns.
c) Öka maxantalet åkare i lag på stjärntävlingar från 8–16 till maxantal 20 eller 24.
Maxantalet för lag deltagande på stjärntävlingar höjs till 20. För deltagande lag med fler än
20 åkare tillkommer en tilläggskostnad i anmälningsavgift.
d) Förslag att det införs minst ett poängs avdrag per person upp till 16 åkare, dvs 6 poängs avdrag
om ett lag tävlar 10 åkare. Ett alternativ är att ge “bonuspoäng” för de lag som tävlar 16 åkare.
Några avdrag eller bonuspoäng kommer inte att införas av den anledning att det blir en hård
bestraffning mot det lag som ställer upp med färre åkare än 16. Detta oavsett avdrag/ bonus.
Sedan tidigare har beslut tagits att på svenska tävlingar ska vi inte ha lika strikta regler som
ISU och detta för att kunna bli fler, inkludera fler samt för att följa ledorden Glädje, Glöd och
Gemenskap.

e) Öka antalet tillåtna reserver i lag på svenska tävlingar som får stå vid sarg, ha på sig klänning/
skridskor, vara med på prisceremoni samt få medalj.
Maxantal reserver har ökats till 8 reserver per lag oavsett åldersklass. Tillägg i
anmälningsavgift kommer för de lag som anmäler fler åkare än 18.
f)

Lagen får anmäla valfritt antal lagledare på tävling, i vart fall bör inte en vuxenfunktion vara
låst till ’Medical’ utan det ska fritt för lagen att själva organisera upp ledarstaben efter lagets
behov.
Valfritt antal lagledare kommer inte att införas dock kommer man få vara 1 team manager,
2 lagledare och 3 tränare där alla ska vara yngst 18 år.

g) Förbjud auditions under tävlingssäsong.
Inget förbud kommer att införas för att hålla auditions under tävlingssäsong, detta av
anledningen att det redan finns ett tidsfönster en åkare kan byta klubb. SKF rekommenderar
dock att man avvaktar med auditions och uttagningar tills tävlingssäsongen är över.

Förslag som diskuteras med Sportchefen:
a) Satsning på ungdomslag liknande satsningen då två åkare från varje lag fick åka till Finland med
sin tränare.
Denna satsning blev inställd under säsong 2019/2020 pga Covid-19 men kommer att ske
säsongen 2020/2021.
b) Att ungdomar får delta på Leon Lurje Trophy utan kravnivå.
Alla svenska lag (oavsett åldersgrupp) kommer att få delta utan krav på Leon Lurje Trophy.
c) Ungdomsklassens medverkan på internationella tävlingar och att ungdomar läggs in i steg 5 i
sportplanen [compete to win].
Ungdomslag kommer att få delta på internationella tävlingar (ISU) om de uppfyller minimum
kraven för detta. Ungdomarna kommer inte läggas in i sportplanen steg 5, av den anledning
att ungdomar inte ska pressas för att vinna i tidig ålder.
d) Stödet till lag som skall representera Sverige vid internationella mästerskap behöver bli bättre.
På samma sätt som att lag som representerat Sverige vid JVM tidigare säsong får välja vilken
ISU tävling de vill delta vid borde de erbjudas möjlighet till stöd under säsongen (dvs mer
återkoppling från domare och teknisk panel).
Förslaget att erbjuda de lag som ska representera Sverige fler programgenomgångar tittar vi
vidare på. Vi återkommer med mer information om detta. Om mer stöd önskas från tekniska
funktionärer kan man få återkoppling efter varje tävling från tävlingens skiljedomare
och/eller tekniska kontrollant – detta måste man dock själv som tränare fråga efter. Det
rekommenderas även att tränare/ klubb ringer in tekniska funktionärer för återkoppling vid
ett träningspass under säsongens gång.
e) Förslag gällande krav för att ungdomar ska få tävla på ISU tävlingar: Vi tror på att man tex ska
visa en viss grundnivå på Pre-event eller första tävlingen (som inte påverkas av fall eller andra

missar som inte har med lagets potential att göra). Så som det tidigare har varit inför Leon. Då
har man behövt visa en viss grund-nivå på Pre-event och att man har ett klart program.
Ett minimikrav kommer att införas för att lag ska få åka på Internationella ISU tävlingar. De
tävlingar där lagen kommer att representera Sverige. Så fort under säsongen man klarat
minimikravet har man möjlighet att åka på en internationell ISU tävling.
f)

Önskan att ha en kontaktperson på SKF (och förslagsvis även i alla distrikten), som hanterar
åkares hälsa. En person som åkare med ätstörningar och psykisk ohälsa kan vända sig till, men
även tränare som har sjuka åkare och behöver stöd och hjälp. Denna person bör ha kunskap
om konståkning.
Förslaget att anlita en hälsoansvarig/ ett skyddsombud har skickats vidare till styrelsen i SKF.
I nuläget finns Riksidrottsförbundet som man ska och kan vända sig till gällande berörda
frågor samt riksföreningen Frisk och Fri. Mer information om förslaget återkommer vi med.

g) Att SKF jobbar på att få en synkro del i varje stegutbildning om man vill fånga intresse från
övriga tränare som kanske inte känner till synkro. Det är också bra för oss synkro tränare som
ska fortsätta utbilda sig inom singel branschen att få en del som passar oss.
I skrivande stund planeras en ny utformning av tränarutbildningarna. I arbetet med denna
utformning kommer detta förslag ligga i åtanke.
h) Väcka intresse för att organisera mer debutant, mixed och mastertävlingar (enligt SKFs plan :
konståkning för livet).
Vi i SYS kommer att arbeta på att väcka intresse för detta, men vi behöver er hjälp som
tränare i de klubbar som anordnar eller vill anordna tävlingar. I ansökningsprocessen för att
hålla en tävling väljer klubben vilka åldersklasser som tävlingen är öppen för – välj gärna alla
åldersklasser. SYS vill gärna passa på att ge förslaget att anordna stjärntävlingar i samband
med klubbtävlingar. Det skulle innebära att man ger chansen till våra nyaste åkare på
stjärntävlingsnivå att känna klubbtävlingarnas publik, gemenskap, känsla och skapa mer
glöd att fortsätta utvecklas inom synkroåkning.
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