Informationsunderlag för ansökan till
Elitserien och Morgondagare 2020/2021
SISTA ANSÖKNINGSDAG 25 maj 2020

Målgrupp
Målgrupper för Elitserien är elitskiktet i svensk konståkning i singel för senior- och juniorkategorier.
Målgrupper för Morgondagare är U13- och U15-kategorier (minimiålder 10 år senast 30 juni
innevarande år). Morgondagarnas serie äger rum i anslutning till elitserien och tävlingarna benämns
nedan enbart ”Elitserien”.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska göras av den förening som åkaren ska representera säsongen 2020/2021 och görs via
IndTA. Anmäl åkaren till den klassen åkaren ska tävla 2020/2021. Föreningen går in på ”Ansökan
Elitserien 2020/2021” i IndTA och gör en ansökan där.
Om åkaren byter förening efter 25 maj så måste detta meddelas Svenska Konståkningsförbundet på
helen.ahlen@skatesweden.se så det blir korrekt i tävlingsfördelningen. Observera att endast
ansökningar via IndTA accepteras.

Kvalgrundande tävlingar
Följande tävlingar är kvalgrundande till Elitserien 2020/2021:
Förbundstävlingarna 1 (poäng ska ha uppnåtts på en tävling)
➢ Elitserietävlingar
➢ SM, JSM, USM, RM
➢ Internationella tävlingar där åkaren är uttagen av förbundet att representera Sverige enligt
kriterierna för elitserietabellerna
A-tävlingar (poäng ska ha uppnåtts på två (2) tävlingar)
➢ SKF-Trofén
➢ A-tävlingar
➢ DM
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Elitseriefinalen är också en förbundstävling. Tävlingen genomfördes dock inte 2019/2020

Antagningskriterier
För att delta i Elitserien ska följande kriterier uppfyllas:
➢ Den förening åkaren representerar ska ha fullgjort sina plikter mot förbundet enligt § 106 i
Svenska Konståkningsförbundets generella tävlings- och uppvisningsregler
➢ Den förening åkaren representerar ska inneha Svenska Konståkningsförbundets elitlicens för
säsongen 2020/2021
➢ 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) A-tävlingar eller
minst en (1) förbundstävling (kvalgrundande tävlingar beskrivs ovan) under säsongen
2019/2020.
➢ Beslutet om att föreningen gör en ansökan för åkaren till Elitserien ska tas i samförstånd mellan
åkare, huvudtränare och förening
➢ Åkare som pga skada eller sjukdom saknar resultat från säsongen 2019/2020 kan ansöka på
säsongsbästa från säsongen 2018/2019. Förutom ansökan i IndTA ska en sådan ansökan följas
av ett mail2 med skriftlig motivering och eventuella övriga handlingar som styrker att åkaren
inte kunnat tävla under säsongen 2019/2020.
➢ Åkare som ingår i landslag, utmanarlandslag eller som säsongen 2018/2019 hade en jämn, hög
nivå som t.ex. lett till deltagande i ES-finalen kan åberopa individuell prövning om skada har
uppstått på ett sätt som påverkat resultat 2019/2020. Ansökan3 ska innehålla skriftlig
motivering och eventuella övriga handlingar som styrker skäl till undantag.
➢ Ev. ansökningar beträffande individuella prövningar behandlas och beslutas av
Tävlingskommittén.

Aktivitetskrav
Aktivitetskrav: Åkare som inte deltar på de två (2) första tävlingarna under hösten plockas bort från
Elitserien. Om reserv finns kan 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.

Antal tävlingar per åkare i Elitserien
Varje deltagare garanteras att bli erbjuden tre (3) tävlingar på hösten och två (2) på våren. Förbundet
tilldelar åkarna tävlingstillfällen.
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Skickas till helen.ahlen@skatesweden.se
Skickas till helen.ahlen@skatesweden.se

Uppskattade poänggränser och maxantal per kategori för elitserien säsongen 2020/2021
Observera att poänggränserna är uppskattade gränser. Det är antalet platser som styr slutgiltig poänggräns.

Kategori
Seniorer Damer
Juniorer Damer
Från Ungdomsklassen
Ungdom 15 Flickor
Ungdom 13 Flickor
Miniorresultat
•
•
•

Uppskattad
poängnivå för
ordinarie platser
i ES

Kan söka från

95
93

92
90

77

74

4-6

72

68

4

63
35

60
32

Max antal
deltagare

Max antal fasta
utmanarplatser till
höstens ES-tävlingar

18

2-4

30

4-6

22 - 24
22 - 24

Uppnådd poänggräns är ingen garanti för ES-plats eller utmanarplats säsongen 2020/2021
För en åkare som tilldelas utmanarplats till hösten 2020 minskar antalet tilldelade A-tävlingar med
motsvarande antal
Tackar åkaren nej till ordinarie plats betyder detta automatiskt att åkaren också avstår från fast utmanarplats

I syfte att skapa större tävlingsklasser för herrar och pojkar får deltagarna som åker A-tävlingar
sina tävlingstillfällen på elitserietävlingar. Åkarna blir på detta sätt utmanare till Elitserien vid
varje elitserietävling. När en åkare från A-tävlingarna uppnår erforderliga poäng erbjuds en
ordinarie plats i elitserien. Om åkaren accepterar platsen i elitserien delas elitseriepoäng ut
fr.o.m. den tävling där poängen uppnås.
Kategori
Seniorer Herrar
Juniorer Herrar

Uppskattad poängnivå för
ordinarie platser i ES
120
96

Kan söka från
120
96

Från Ungdomsklassen

80

80

Ungdom 15 Pojkar
Ungdom 13 pojkar

77
70

77
70

Miniorresultat

35

32

För samtliga klasser gäller:
Poängnivå ska vara uppnådd under säsong 2019/2020 minst:
• en (1) gång på en förbundstävling (kvalgrundande tävlingar beskrivs ovan)
• två (2) gånger på en A-tävling (kvalgrundande tävlingar beskrivs ovan) där lägsta poäng gäller
för rangordningen
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. För
både ordinarie- och utmanarplats gäller att poänggränsen ska ha uppnåtts två (2) gånger om ansökan
görs på A-tävlingsresultat.

Åkare som inte når upp till poäng ”söka från” ska inte ansöka till elitserien. Skulle det bli aktuell med en
lägre gräns, kontaktas samtliga föreningar som har åkare som har uppnått den lägre poänggränsen. För
herrar/pojkar gäller att åkare som inte når upp till ”Uppskattad poängnivå” istället ska söka till Atävlingsfördelningen.

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 ovan beskrivna spår. Dessa utmanare får
en (1) elitserietävling tilldelade sig från säsongsstart på hösten.
➢ Åkare som avstår ordinarie elitserieplats har inte möjlighet att vara fast utmanare under hösten.
Däremot kan de erbjudas enstaka utmanarplats efter de uppnått erforderliga poäng på Atävling hösten 2020.
➢ 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. A-tävlingsåkare kvalar 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.

Avgifter
För varje deltagare betalas en engångsavgift, serieavgift, för att delta i Elitserien och sedan
anmälningsavgift för varje tävlingstillfälle.
Avgift
Serieavgift
Anmälningsavgift

Summa
Kategori
1500 kr
Elitserie, Morgondagare
Enligt regler Samtliga

Inbetalningsställe
Svenska Konståkningsförbundet
Varje tävlingsarrangör

➢ Serieavgiften faktureras från fakturatjänsten i IndTA. Fakturorna skickas ut 24 augusti. Fakturan
går till den förening som åkaren är anmäld för.
➢ Anmälningsavgiften till respektive tävling betalas till varje arrangör enligt information i samband
med anmälan till tävlingen.

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). Viktigt att en överenskommelse görs mellan senioråkare och förening hur
eventuella prispengar ska hanteras. Om föreningen står för åkarens alla tävlingskostnader kan en
överenskommelse göras om att eventuella prispengar från elitseriefinalen helt eller delvis ska tillfalla
föreningen. Den överenskommelsen ska göras inför ansökan till serien så inga tveksamheter finns från
någon part när det är dags för final.
Begränsningar för deltagare i Elitserien
Elitserieåkare får inte delta i svenska A-tävlingar i samma disciplin förutom där det särskilt anges. Detta
gäller inte för interclub tävlingar. Tävlingen ska vara sanktionerad som interclub av Svenska
Konståkningsförbundet eller äga rum utanför Sverige. Begränsningen gäller inte heller för den enskilde
åkarens eget DM och inte heller för SKF-Trofén.

Besked om antagning
Besked om antagningar skickas ut via mail till föreningar och SDF senast 5 juni. Åkare som inte blir
antagna och som i stället ska anmälas till A-tävlingar ska göra detta senast 15 juni i IndTA.
Frågor och information
Frågor ställs till:
Helen Åhlén
08-699 64 29
helen.ahlen@skatesweden.se

Välkommen med din ansökan till Elitserien 2020/2021!

2020-04-22

