Tävlingsverksamhet våren 2021 under coronakrisen
Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya nationella råd som gäller från 14 december 2020 till
30 juni 2021. De nationella riktlinjerna öppnar för ungdomar födda 2004 och tidigare att träna
organiserat i mindre grupper (ca 8 totalt inklusive ledare/tränare). Regioner kan även
fortsättningsvis införa skärpta lokala råd. Flera län och kommuner har redan skärpta lokala råd
som fortsatt hindrar idrott i organiserad form för personer födda 2004 och tidigare. Det är
fortsatt viktigt att ta reda på vad som gäller lokalt på orten, då förutsättningarna skiljer sig.
Tävlingsverksamhet i de nationella råden:
Idrottsföreningar bör
 När det är möjligt - genomföra träningar utomhus
 Minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika
trängsel
 Avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar.
ꟷ Undantag för sådan idrott som är yrkesmässig
ꟷ Undantag för enstaka matcher eller tävlingar som riktar sig till barn födda 2005
eller senare
Förtydligande angående undantaget om enstaka tävling/match för barn födda 2005 och
senare:
Enligt de nya nationella råden får barn födda 2005 eller senare delta i enstaka matcher och
tävlingar. Vad innebär det?
Folkhälsomyndigheten menar att ett typexempel på enstaka match eller tävling kan vara att
två spelare eller lag inom samma region möts i en match, eller att en tävling i en individuell
idrott hålls med enbart lokala deltagare.
Cuper eller turneringar är enligt Folkhälsomyndigheten inte enstaka matcher eller tävlingar
och bör därmed undvikas även för barn födda 2005 eller senare. Folkhälsomyndigheten anser
inte heller att organiserat seriespel med regelbundna matcher eller tävlingar bör genomföras.
Många evenemang som skulle kunna omfattas av begreppet enstaka begränsas dessutom
genom förbudet mot fler än åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar.
Den 18 december 2020 har regeringen på en pressträff meddelat skärpta restriktioner under
en månad. All verksamhet inom stat, kommuner och regioner bör stängas omedelbart till och
med den 24 januari 2021. Bland annat ”all verksamhet som inte är nödvändig” som badhus,
museer, idrottshallar och liknande. Detta får naturligtvis konsekvenser på den vardagliga

träningen, vilket i sin tur påverkan möjligheten till tävling. Angående regeringens information
den 18 december återkommer förbundet så snart mer information finns tillgänglig via RF
Svenska Konståkningsförbundet rekommendera 8 veckors förberedelsetid på is inför tävling
för att alla deltagare ska betraktas ha samma förutsättningar samt för att minska skaderisken
i att pressa fram resultat för snabbt.

Tävlingsverksamhet i konståkning våren 2021
Under hösten 2020 har tävlingskommittén arbetat med en 8-veckorsprincip i syfte att
upprätthålla beredskap för nationella tävlingar. Under hösten har coronakrisen haft stor
påverkan på idrotten och så gott som alla regioner har under kvartal 4 haft skärpta råd som
inneburit att tävlingsverksamhet inte varit möjlig att genomföra sedan slutet av oktober.
I de nationella råd som gäller från 14 december till 30 juni 2021 avråds från tävlingar. Enda
undantaget för individuell idrott är tävlingar lokalt inom den egna föreningen.
Tävlingskommittén har på möte 15 december 2020 mot bakgrund av nationella riktlinjer från
FHM som gäller från 14 december samt skärpta råd i fler regioner/kommuner tagit följande
beslut:
För förbundstävlingar (elitserietävlinfgar, synkrokva, SKF-trofén, SM/JSM/USM/RM)
tillämpas inte längre 8-veckorsprincipen.
Motivering:
- De ”nya” nationella riktlinjerna gäller från 14 december 2020 till 30 juni 2021 och
avråder från tävlingsverksamhet. Möjligheterna att det ska införas lättnader som
öppnar för rikstäckande mötesplatser före 11 januari, vilket ger 11 mars ur ett 8veckors perspektiv, bedöms som små och inom det spannet ligger merparten av
förbundstävlingarna.
- Tävlingskommittén bedömer att möjligheten att framgent genomföra regionala
tävlingar är större och menar att föreningar/SDF kan ha fortsatt beredskap för
klubbtävlingar, stjärntävlingar och eventuellt sena DM
- Arrangörer av förbundstävlingar som ställs in kan i samråd med SDF/SKF använda
tävlingen för annat ändamål t.ex. klubbtävling eller sent DM om de allmänna råden
lättar mot våren och det ges möjlighet till regionala distriktstävlingar
A-tävlingsfördelning görs inte för våren 2021
Motivering:
- Flera A-tävlingar och öppna DM har ställts in
- Med tanke på förutsättningarna kan ingen hållbar fördelning göras då antalet möjliga
tävlingar är för få och förutsättningarna för ojämna över landet

Synkrokval 3 i Göteborg ställs in
Motivering
- Tävlingen äger rum 29-31 januari och i de allmänna råden finns ingen öppning för den
typen av nationell mötesplats
- Synkrolag kan inte träna i full utsträckning
Synkro-SM i Mölndal ställs in
Motivering
- Tävlingen äger rum 27-28 februari och i de allmänna råden finns ingen öppning för den
typen av nationell mötesplats
- Synkrolag kan inte träna i full utsträckning
Dubbel elitserietävling i Helsingborg ställs in
Motivering:
- Tävlingen äger rum 13-14 februari och i de allmänna råden finns ingen öppning för den
typen av mötesplats
- Flera åkare i åldersgruppen junior/senior kan inte träna fullt ut i alla regioner pga
skärpta lokala råd
SKF-trofén i Göteborg ställs in
Motivering:
- Tävlingen äger rum 5-7 mars och i de allmänna råden finns ingen öppning för den
typen av mötesplats
- Flera åkare i åldersgruppen junior/senior kan inte träna fullt ut i alla regioner pga
skärpta lokala råd
Morgondagartävling i Enköping ställs in
Motivering:
- Tävlingen äger rum 13-14 mars och i de allmänna råden finns ingen öppning för den
typen av mötesplats
- Ungdomstävling kräver högre vuxennärvaro
Ellitserietävling i Stenungsund ställs in
Motivering:
- Tävlingen äger rum 13-14 mars och i de allmänna råden finns ingen öppning för den
typen av mötesplats
- Flera åkare i åldersgruppen junior/senior kan inte träna fullt ut i alla regioner pga
skärpta lokala råd

Elitseriefinalen i Mariestad med Tibro KK som arrangör ställs in
Motivering:
- Elitseriefinalen var planerad att äga rum 9-11 april, men eftersom så gott som alla
deltävlingar är inställda finns inget kval till finalen.
- I de allmänna råden finns heller ingen öppning för den typen av mötesplats
USM/RM ställs in i Mariestad med Tibro KK som arrangör
Motivering:
- USM/RM är en gång omplanerad från december 2020 till att äga rum i anslutning till
ES-finalen i april 2021. I de allmänna råden finns heller ingen öppning för den typen av
mötesplats
- Eftersom inget kval är genomförbart till USM/RM ställs tävlingen in
SM/JSM ställs in
Motivering
- SM/JSM var ursprungligen planerad att äga rum i Linköping i december, men sköts upp
till april med ambition att försöka hitta arrangör och is. I de allmänna råden finns nu
ingen öppning för den typen av mötesplats
- Inget kval är genomförbart till SM
Klubb- och stjärntävlingar samt DM
I syfte att öka chansen att kunna genomföra tävling framåt mars/april rekommenderas
arrangörsföreningar och SDF att ställa om inställda A-tävlingar och förbundstävlingar till
regionala klubbtävlingar eller DM så det finns beredskap om möjligheten infinner sig.
SDF har möjlighet att lägga till tävlingshelger och sanktionera regionala tävlingar samt DM –
rekommenderas att sikta så sent som möjligt på våren för att öka möjligheterna. Till detta
ändamål kommer en delad excelfil läggas upp i teams för SDF att ange när respektive DM ev
planeras.
Tillsvidare är det inte heller möjligt att genomföra klubb- och stjärntävlingar (se undantag
stjärntävlingar längre ned i texten). Rekommenderas att SDF och arrangörer av planerade
klubbtävlingar förhåller sig till 8-veckorsprincip och ser hur möjligheterna ser ut 8 veckor före
planerad tävling – har det infunnit sig lättnader som gör att tävlingen är genomförbar så kan
planeringen fortskrida.
Testverksamhet och övrig tävlingsliknande verksamhet
Nedanstående tar avstamp i de nationella riktlinjerna från 14 december, observera att det kan
finnas lokala skärpta råd som begränsar möjligheterna samt att regeringens information den
18 december sannolikt innebär ytterligare restriktioner en tid framöver.

Tester
De allmänna nationella råden öppnar möjlighet att genomföra test för alla åldrar inom den
egna föreningen, dvs inte bjuda in åkare från andra föreningar, givet att de allmänna råden
efterföljs och att åkare födda 2004 och tidigare inte är fler än ca 8 samtidigt på is/vid rink.
Observera att begränsningen omfattar alla personer i den åldersgruppen, alltså även andra
vuxna såsom t.ex. tränare och övriga föreningsrepresentanter och domare.
Programutvärdering
De allmänna nationella råden öppnar möjlighet att genomföra programutvärdering med ett
par närvarande tekniska funktionärer (t.ex. TC/TS och domare) för alla åldrar inom den egna
föreningen, dvs inte bjuda in åkare från andra föreningar, givet att de allmänna råden
efterföljs och att åkare födda 2004 och tidigare inte är fler än ca 8 samtidigt på is/vid rink.
Observera att begränsningen omfattar alla personer i den åldersgruppen, alltså även andra
vuxna såsom t.ex. tränare och övriga föreningsrepresentanter och domare.
Stjärntävling
De allmänna nationella råden öppnar möjlighet att genomföra programutvärdering med ett
lokala bedömare (t.ex. TC/TS och domare) för alla åldrar inom den egna föreningen, dvs inte
bjuda in åkare från andra föreningar, givet att de allmänna råden efterföljs och att åkare
födda 2004 och tidigare inte är fler än ca 8 samtidigt på is/vid rink. Observera att
begränsningen omfattar alla personer i den åldersgruppen, alltså även andra vuxna såsom
t.ex. tränare och övriga föreningsrepresentanter och bedömare. Om förening vill genomföra
stjärntävling lokalt i egna klubben finns möjlighet att frångå placering av 1-3 om man inte vill
ha den typen av rangordning inom föreningens åkare.
Som sagt – viktigt att ta reda på vad som gäller lokalt. Förtydliganden om konsekvenser av
regeringens information den 18 december kommer så fort sådan är tillgänglig.
Digitala event
Flera föreningar har redan börjat arbeta med digitala event. Svenska Konståkningsförbundet
kommer tillsammans med SDF bilda ett forum för dialog kring digitala event med
tävlingsliknande inslag. Kontakta ditt SDF om du har kunskaper i det tekniska i genomförande
av event och är intresserad av att ingå ett forum för fortsatt utveckling/dialog.
Med all förståelse för att det är frustrerande och tufft att bedriva verksamhet dessa tider! Låt
oss tillsammans försöka se möjligheterna mitt i alla begränsningar!
Svenska Konståkningsförbundet
Tävlingskommittén
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