Motion till nästkommande årsstämma i Svenska Konståkningsförbundet
Motion #2 – utvidgande av tävlingskalender för stjärn- och klubbtävlingar

2. Bakgrund
Att konståkningen växer är något vi både är glada och stolta över, det betyder att fler barn och
ungdomar utövar sporten vi alla älskar, föreningar växer och allt fler börjar tävla.
I Stockholm bevittnar vi överfulla tävlingar på både stjärn- och klubbtävlingar, detta är något som är
känt sedan länge. Reservlistorna kan ibland vara lika stora som antalet tävlande och arrangörerna
försöker trolla med knäna för att få så många barn som möjligt att kunna tävla.
Idag får inte klubbtävlingarna börja förrän vecka 44. Vecka 44 och 45 är det lov och läger för många
arrangörer, SM-helgen får inte tävlingar ligga, vecka 1 kommer många tillbaka från julledigheter och
läger, samma gäller för vecka 8 och 9. I Stockholm har vi också 5 A-tävlingar och 2 DM att ta hänsyn
till eftersom klubbtävlingarna inte kan ligga på samma helg, då vi bara har ett datasystem. Resultatet
blir en tajt tävlingskalender som gör att många barn och ungdomar kommer att bli lidande.
3. Beskrivning av ärendet
Tävlingsfördelningen i Stockholm ser ut enligt tabellen nedan. Där vi har 2 klubbtävlingar på hösten
och 5 klubbtävlingar på våren, varav 4 av dessa klubbtävlingar på våren sker inom en 6 veckors
period. Förutsättningarna som Svenska Konståkningsförbundet har gett oss går just nu ut över barnen
som får tävlingar tajt efter varandra. Att kräva att tävlingarna ska ligga, vecka 44, 45, 8 och 9 finns det
ingen möjlighet till eftersom lägerverksamhet är något som skall uppmuntras för barns utveckling som
åkare och individer, samtidigt som vi aldrig kan tvinga en arrangör att anordna tävling på specifika
veckor.
Däremot borde klubb- och stjärntävlingar få anordnas i samband med SM helgen. Argumentet att alla
åkare ska ha möjlighet att titta på SM är ett argument taget ur luften. Att barn och unga ska kunna titta
på SM är en fin möjlighet, däremot måste vi titta på efterfrågan på att titta på SM bland klubb- och
stjärnåkarna. Både stjärn- och klubbåkare tävlar bara en dag och den totala tiden i ishallen kan ligga
runt en till två timmar för en tävlingsåkare, vilket då utgör gått om tid att titta på SM resterande tid på
dagen. Om en åkare väljer att stanna kvar för att titta på kompisar eller andra åkare är upp till denne
själv och kan inte styras av någon. Men att vika en hel helg till SM och påstå att alla åkare ska ha
möjlighet att titta på SM är inte ett logiskt argument eftersom det finns utrymme för alla att titta på
SM, även om man tävlar samma dag.
I år fick ett distrikt chansen att anordna en stjärntävling under SM helgen, och får en får alla distrikt.
Därför räknar vi med att kunna anorna en stjärntävling nästa år under SM veckan.
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Stockholms konståkningsförbund har satsat på våra domare och har bland annat tredubblat antalet
klubbdomare i distriktet de senaste tre åren, men bara fått en (1) till klubbtävling i Stockholm de
senaste åren. Vi klarar att arrangera många tävlingar och har otroligt duktiga föreningar som
arrangerar tävlingar i distriktet, men om vi inte får möjligheten att sprida ut tävlingarna mera blir
tävlingskalendern tajt. Om vi istället hade fått möjligheten att starta med klubbtävlingarna redan vecka
40 (första helgen i oktober), hade fördelningen av tävlingar kunnat se annorlunda ut. Vi har tekniska
funktionärer, villiga arrangörer och barn som är sugna på att tävla men det som stoppar oss är Svenska
Konståkningsförbundet regler för tävlingskalendern.
Vidare finner vi det anmärkningsvärt att Svenska Konståkningsförbundet måste godkänna antalet
stjärntävlingar i distrikten. Stjärntävlingarna påverkar inte den nationella tävlingskalendern och borde
därför tillfalla distriktens ansvar. Det växande antalet åkare gör att vi med lätthet kan ha över 100
startande minior C under en helg och ändå har en reservlista på den klassen. Utbud och efterfrågan
brukar styra marknaden, men i detta fall kan vi i distrikten inte tillhandahålla marknadens (åkarnas)
efterfrågan, utan måste få Svenska Konståkningsförbundet godkännande för något som inte påverkar
dem, utan Svenska Konståkningsförbundet ska endast ha slutordet i frågan. Vi anser att denna
befogenhet ska tillges distrikten att avgöra vilka klubbar som ska få arrangera stjärntävlingar både vad
gäller lämplighet hos arrangör samt efterfrågan, eftersom stjärntävlingar endast berör själva distriktet
och inte Svenska Konståkningsförbundet.

4. Yrkande
Stockholms konståkningsförbund yrkar följande att årsmötet i uppdrag till Svenska
Konståkningsförbundet:
4.1 Att Svenska Konståkningsförbundet ska från och med säsongen 2020/2021 låta distrikten själva
disponera ut stjärntävlingar utan godkännande av Svenska Konståkningsförbundet.
4.2 Att Svenska Konståkningsförbundet ska från och med säsongen 2020/2021 låta stjärn- och
klubbtävlingarna starta första helgen i oktober istället för november under tävlingsåret.
4.3 Att Svenska Konståkningsförbundet ska från och med säsong 2020/2021 tillåter stjärn- och
klubbtävlingar att arrangeras under samma helg som SM ligger.

