Informationsunderlag för ansökan till
Elitserien och Morgondagare 2016-2017
SISTA ANSÖKNINGSDAG 23 maj 2016
Målgrupp
Målgrupper för Elitserien är elitskiktet i svensk konståkning i singel för senior- och
juniorkategorier.
Målgrupper för Morgondagare är morgondagens elitskikt i svensk konståkning i singel för
U13- och U15-kategorier (minimiålder 10 år senast 30 juni). Morgondagarnas serie äger
rum i anslutning till elitserien och tävlingarna benämns nedan enbart ”Elitserien”.

Nyheter till säsongen 2016-2017
 Utöver PPC ska även press- och musikinformation (form C10) ska vara inskickat
senast: 22 augusti 2016
 Interclubtävlingar i Sverige som t.ex. Skate Malmö räknas inte som kvalgrundande
till Elitserien 2017/2018
 Utmanare i junior- och seniorklasserna tas ut från två olika spår:
Spår 1, prio 1 vid utmanarintag säsongsstart
I denna grupp krävs två godkända hopp med 2,5 varv eller mer (dvs 2A eller
trippelhopp). För att hoppet ska vara godkänt ska tekniska panelen inte ha
markering < eller << på hoppet. GOE saknar betydelse. För att ansöka om
utmanarplats från detta spår ska godkända hopp styrkas med Judges Scores.
Åkaren ska i IndTA ange vilka tävlingar hoppen godkänts på (endast kvalgrundande
tävlingar är aktuella) och tävlingskommittén söker upp judges scores. Denna grupp
har lite lägre poängkrav än gruppen från spår 2 (se tabell med poänggränser sid 4).
Spår 2, prio 2 vid utmanarintag säsongsstart
I denna grupp finns inga krav på godkända hopp, men poänggränsen är högre än för
gruppen från spår 1 (se tabell med poänggränser sid 4).

Kvar från tidigare säsonger
 Åkare som tackar nej till erbjudande av elitserieplats har ej heller möjlighet att vara
fast utmanare under säsongen. Däremot kan de erbjudas enstaka utmanarplats efter
de uppnått erforderliga poäng på A-tävling.

 Ansökan görs av föreningen via IndTA
Ansökan till Elitserien 2016-2017 görs liksom förra säsongen i IndTA. Sök upp
evenemanget ”Ansökan Elitserien 2016-2017” i IndTA och gör en anmälan där
senast 23 maj.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras av föreningen direkt till förbundet via IndTA. Föreningen gör alltså
ansökan genom att gå in på evenemanget ”Ansökan Elitserien 2016-2017” i IndTA och
göra en anmälan där.
Manualer för IndTA finns här:
http://www.svenskkonstakning.se/Tavla/Forarrangorer/IndTA/ManualerIndTA/
Anmälan ska göras av den förening som åkaren ska representera säsongen 2016/2017.
Om åkaren byter förening efter 23 maj så måste detta meddelas Svenska
Konståkningsförbundet på camilla.fredman@skatesweden.se så det blir korrekt i
tävlingsfördelningen och i databasen. Observera att endast anmälningar via IndTA
accepteras.
Senast 23 maj 2015 ska ansökan vara gjord i IndTA.
INGA EFTERANMÄLNINGAR ACCEPTERAS!

Kvalgrundande tävlingar
Följande tävlingar är kvalgrundande till Elitserien 2016-2017:
Förbundstävlingarna (poäng ska ha uppnåtts på en tävling)
 Elitserietävlingar
 SM, JSM, USM, RM
 Elitseriefinal
 Internationella tävlingar där åkaren är uttagen av förbundet att representera Sverige
A-tävlingar (poäng ska ha uppnåtts på två (2) tävlingar)
 SKF-Trofén
 A-tävlingar
 DM
 Skate Malmö (inter club)

Antagningskriterier
För att delta i Elitserien ska följande kriterier uppfyllas:

 Åkaren ska lägst inneha tester som motsvarar A-nivå i åldersgruppen
 Åkaren ska uppfylla Svenska Konståkningsförbundets åldersregler för den kategori
som hen söker till
 Åkaren ska ha uppnått nedanstående poänggränser antingen på minst två (2) Atävlingar (Skate Malmö, SKF-Trofén och DM räknas som A-tävling) eller minst en
(1) förbundstävling (elitserietävling, SM) under säsongen 2015-2016.
 Åkare som pga skada eller sjukdom saknar resultat från säsongen 2015-2016 kan
ansöka på säsongsbästa från säsongen 2014-2015. En sådan ansökan ska åtföljas
av en dispensförfrågan samt läkarintyg som styrker att åkaren inte kunnat tävla
under säsongen 2015-2016.
 Arbeta seriöst med en fastlagd och ambitiös tränings- och tävlingsplan med
målsättning mot en toppad personlig konståkningsutveckling såväl fysiskt som
mental
 Beslutet om att föreningen gör en ansökan för åkaren till Elitserien ska tas i
samförstånd mellan åkare, huvudtränare och förening
 En överenskommelse om de ekonomiska konsekvenserna ska upprättas inom
föreningen och föreningen åtar sig att säkerställa nödvändiga träningsresurser

Aktivitetskrav
Aktivitetskrav: Åkare som inte deltar på de två första tävlingarna under hösten plockas bort
från Elitserien. Reserv tas in i stället för dessa åkare. Om borttagna åkare önskar får de
plats på A-tävlingar i stället. Åkare som inte deltar på de två (2) första tävlingstillfällena pga
skada eller sjukdom ska styrka detta med läkarintyg för att inte plockas ur serien.

Poänggränser och maxantal per kategori för elitserien säsongen 2016/2017

Kategori

Seniorer Damer
Juniorer Damer
Från Ungdomsklassen
Ungdom 15 Flickor

Max antal
deltagare

Antal fasta
utmanarplatser till
höstens EStävlingar

18 - 20

4

36 - 40

6-8

30 - 34

4-6

25 - 30

4

Ungdom 13 Flickor
Miniorresultat

Uppskattad
poängnivå för
ordinarie platser
i ES (kan bli
högre)

Utmanare som
klarar kriterier
2A/3X* kan söka
från (prio 1)

Utmanare utan
2A/3X kan söka
från (prio 2)

95

88

92

87

80

84

75

73

70

67

56

53,5

29

28,3

Seniorer Herrar

105

Juniorer Herrar

88

Från Ungdomsklassen

76

Ungdom 15 Pojkar

67

Ungdom 13 pojkar

53,5

Miniorresultat
28,3
* Kriterier för 2A eller trippelhopp (3X) är att hoppet ska vara godkänt av den tekniska panelen utan < eller <<. Ingen
hänsyn tas till GOE.
Uppnådd poänggräns är ingen garanti för att ES-plats eller utmanarplats ges under hösten 2016.
För åkare som tilldelas utmanarplats till hösten 2016 minskar antalet tilldelade A-tävlingar med motsvarande antal.
Tacka nej till ordinarie plats = avstå från fast utmanarplats

Utmanare
 Åkare som vid ansökningstillfället inte kvalar in till Elitserien, men som har poäng
över ”Att söka från” kan i mån av plats erhålla utmanarplatser enligt nedan beskrivna
spår. Dessa utmanare får en eller två (1 eller 2) elitserietävlingar tilldelade sig från
säsongsstart på hösten.
 Utmanare i junior- och seniorklasserna tas ut från två olika spår:
Spår 1, prio 1 vid utmanarintag
I denna grupp krävs två godkända hopp med 2,5 varv eller mer (dvs 2A eller
trippelhopp). För att hoppet ska vara godkänt ska tekniska panelen inte ha
markering < eller << på hoppet. GOE saknar betydelse. För att ansöka om
utmanarplats från detta spår ska godkända hopp styrkas med Judges Scores.
Åkaren ska i IndTA ange vilka tävlingar hoppen godkänts på (endast kvalgrundande
tävlingar är aktuella) och tävlingskommittén söker upp judges scores. Denna grupp
har lite lägre poängkrav än gruppen från spår 2 (se tabell med poänggränser sid 4).

Spår 2, prio 2 vid utmanarintag
I denna grupp finns inga krav på godkända hopp, men poänggränsen är högre än för
gruppen från spår 1 (se tabell med poänggränser sid 4).
 Förutom de från början uttagna utmanarna kan det bli aktuellt med påfyllnad av fler
A-åkare från A-tävlingar på de elitserietävlingar som inte får fullt deltagarantal. Detta
urval sker med relativt kort varsel (efter anmälningstidens utgång till aktuell tävling).
 I elitserien – juniorer och seniorer – görs en avstämning till årsskiftet. Här kan
utmanarna kvala in till Elitserien (med näst bästa resultat från A-tävlingar och
samma kriterier med olika spår) om de presterat bättre än antagen elitserieåkare.
Elitserieåkaren går då till A-tävlingar resten av säsongen
 Åkare från A-tävlingar som erbjuds utmanarplats till en elitserietävling och tackar nej
kommer heller inte att erbjudas fler tillfällen under samma termin.
Förklaring till poängtabeller
”Uppskattad” poängnivå” är den uppskattade gränsen som kommer att gälla när
deltagarantalet är fyllt. Observera att den dock kan bli något högre och att plats inte är
garanterad för att poängen är uppnådd. Åkare som uppnår poäng ”Kan söka från” kan
söka, men är troligen mer aktuell som utmanare (se ovan). Observera att i båda fallen
gäller att poänggränsen ska ha uppnåtts två (2) gånger om ansökan görs på Atävlingsresultat (inkl Skate Malmö, DM och SKF-Trofén).

Ansökan ska innehålla
 Uppgifter om namn, födelsedatum och förening (kommer med automatiskt via
IndTA)
 Tävlingskategori för säsongen 2016/2017 (anmäl till den klassen som åkaren ska
tävla i 2016/2017 i IndTA).
 Testnivåer (kommer automatiskt med via IndTA om testerna är registrerade).
Observera att Planned Program Content inte behöver fyllas i i IndTA vid ansökan till
Elitserien!

Antal tävlingar per åkare i Elitserien
Varje deltagare i Elitserien och i Morgondagare garanteras att bli erbjuden 4 tävlingar på
hösten och 2 på våren. Förbundet tilldelar åkarna tävlingstillfällen.

Avgifter
För varje deltagare betalas en engångsavgift, serieavgift, för att delta i Elitserien resp.
Morgondagare och anmälningsavgift för varje tävlingstillfälle.

Avgift
Serieavgift
Anmälningsavgift

Summa
1500
975

Kategori
Elitserie, Morgondagare
Samtliga

Inbetalningsställe
Svenska Konståkningsförbundet
Varje tävlingsarrangör

Faktura på serieavgifter skickas till alla berörda föreningar vid säsongsstart.
Vänligen sätt inte in serieavgiften i förväg på förbundets BG/PG.
Anmälningsavgiften inbetalas till varje tävlingsarrangör i samband med anmälan till
respektive tävling senast 19 dagar före första tävlingsdag.

Prispengar
I elitseriefinalen utgår prispengar till de bäst placerade i seniorklasserna. I juniorklassen
och ungdomsklassen tillfaller prispengarna föreningarna till de bäst placerade åkarna (dvs
åkarna som placerat sig 1-3 i resp klass)..
Begränsningar för elitserieåkare/Morgondagare
Elitserieåkare och Morgondagare får inte delta i svenska A-tävlingar i samma disciplin.
Detta gäller inte för interclub tävlingar. Tävlingen ska vara sanktionerad som interclub av
Svenska Konståkningsförbundet. Begränsningen gäller inte heller för den enskilde åkarens
eget DM och inte heller för SKF-Trofén.
Besked om antagning
Besked om antagningar till Elitserien och Morgondagare skickas ut via mail till föreningar
och SDF senast 30 maj.
Information om A-tävlingar
Också inför säsongen 2016/2017 har vi två anmälningstillfällen inför höstens A-tävlingar.
Detta för att åkare som uppnår testkraven under juni och juli ska ha chansen att komma
med i den ordinarie fördelningen.
Det första anmälningstillfället, 13 juni är till för de åkare som uppnått test för A-nivå senast
13 juni. Det andra anmälningstillfället, 8 augusti är endast för de åkare som uppnått
testkraven efter 13 juni. Alltså måste åkare som innehar testkraven innan 13 juni anmäla
sig vid första anmälningstillfället, annars kommer det att ses som en efteranmälan och
placeras på reservlista 2.
Åkare som klarar testkraven efter 8 augusti och önskar delta på A-tävlingar uppmanas att
anmäla sig till evenemanget ”Reservlista 2 A-tävlingar” i IndTA.
Åkare som sökt till Elitserien/Morgondagare, men inte blir antagna ska anmäla sig till Atävlingar via IndTA senast 13 juni.

Frågor och information
Frågor ställs till:
Camilla Fredman
08-699 64 30
Camilla.fredman@skatesweden.se

Välkommen med din ansökan till Elitserien eller Morgondagare!

