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Inledning 
En slingauppvisning är en uppvisning för otestade åkare i alla åldrar upp till 21 år. 

Ingen bedömning och således ingen rangordning får förekomma. Användning av hjälm är 

obligatorisk. Eventuell prisutdelningen ska vara enkel, ske i samlad grupp och utan namnuppropning. 

Minnespris kan också lämnas direkt efter genomfört åk. Svenska Konståkningsförbundets anvisningar 

för slingauppvisning ska fungera som en grund för utformningen.  

 

Deltagare 
Åkare som ännu inte har klarat Svenska Konståkningsförbundets tävlingstest kan delta i denna 

lättsamma tävlingsform.  

 

Hjälm 
Hjälm ska användas vid uppvärmning och framträdande.  

 

Test- och licenskrav 
Slingauppvisning är till för åkare som inte innehar tävlingstest. Samtliga deltagare ska inneha 

åkarlicens och kunna uppvisa bevis på erlagd licensavgift. Det är arrangörens uppgift att kontrollera 

deltagarnas licensinnehav.  

 

Klassindelning 
Indelning av deltagare sker med fördel i åldersklasser. Ingen indelning i pojk- och flickgrupper får 

förekomma.  

 

Maxtid 
Maxtid för ett framträdande är 1.5 minuter, men slingan får vara hur kort som helst. 

 

Anmälningsavgift  
För slingauppvisning får anmälningsavgift på max åttio (80) kronor per deltagare uttas. 
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Innehåll slinga 
Inga begränsningar på vilka element eller moment som får ingå i en slinga. 

Valfri komposition av slingan. 

 

Musik 
En åkare kan lämna egen musik som den ska åka till men det är inte obligatoriskt. Om musik saknas 

ska arrangören välja en allmän musik att spela till framträdandet. Åkare får åka till samma musik. 

 

Kläder, accessoarer 
Inga lösa accessoarer är tillåtna.  

 

Anmälningstid, avanmälning, lottning m.m. 
Arrangören kan själv bestämma sista anmälningsdag, vilken dock inte får vara tidigare än den som 

finns i förbundets tävlingsregler.  

Vid avanmälan återbetalas ingen anmälningsavgift. Sen anmälan är inte tillämplig i slingauppvisning, 

alltså får inte dubbel anmälningsavgift krävas även om arrangören har möjlighet att ta emot 

efteranmälan.  

Arrangören kan tillåta drop-in anmälan men måste säkerställa att åkare som vill delta innehar licens. 

 

Planera tävlingen 

Efter anmälningstidens utgång sammanställer arrangören lämpliga tävlingsgrupper med 

hänsynstagande till åkarens ålder och föreningstillhörighet.   

Lottning av startordning får göras men är inte obligatorisk. Sortering av startordning kan göras efter 

andra principer, t.ex. föreningstillhörighet. Det kan vara lämpligt att låta åkare från samma förening 

starta efter varandra. 

Arrangören gör ett tidsschema. Tänk på spolpauser efter ca 1.5 timme.  

Tidsschema och deltagarlista med eller utan startordning ska i god tid skickas till deltagande 

föreningarna. I mån av tid kan man i slutet av arrangemanget exempelvis ha en öppen klass för drop-

in deltagare.  

Arrangören ska utse en rinkansvarig som ska vara en person med tävlingserfarenhet. Denna person 

ansvarar bl.a. för att ge signal när åkarens åktid (max 1,5 min) är över, att åkaren sedan lämnar isen 

och att nästa åkare intar startposition. Rinkansvarig ska också bedöma om och när situationer 

uppstår som kräver att åket avbryts eller tillåta omstart. 
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Förfarande 
Här följer ett förslag på genomförande av en slingauppvisning. 

En åldersgrupp består av 12 barn. Vid tävlingens start intar 4 barn en tredjedel av isen för 3 minuter 

uppvärmning. Därefter, på signal av en person ur arrangörsstaben alt speakern, börjar första åkaren i 

gruppen sitt framträdande på avsedd del av isen. Samtidigt kliver det femte barnet in för att börja sin 

uppvärmning. Speakern meddelar när åktiden är slut, åkaren lämnar tävlingsisen och nästa åkare 

intar startposition och börjar sin slinga på tävlingsisen. Åkaren med startnummer sex börjar sin 

uppvärmning. Så fortsätter man tills alla barn i gruppen har åkt sin slinga. Därefter kan alla barn i 

gruppen kallas ut på isen igen för att ta emot en liten minnesgåva, t.ex. ett diplom eller liknande som 

arrangören har ordnat, alternativt får varje deltagare sin minnesgåva direkt efter utfört åk.  

Ingen bedömning och ingen rangordning får förekomma. Vid utdelning av minnesgåva får ingen 

namnuppropning ske. Alla åkare i samma uppvisningsgrupp samlas (med fördel på isen) och tar emot 

en minnesgåva av arrangören. 

 

 

 

Lycka till! 

 


