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Handbok för tekniska funktionärer  
 

 

Denna handbok för tekniska funktionärer (TF) har tagits fram av Tekniska kommittén 

(TEK) för att hjälpa och vägleda vid vanliga frågor som uppstår i samband med 

tävling och/eller andra uppdrag där TF deltar. 

 

Det är varje TF:s skyldighet att hålla sig uppdaterad med aktuella regler och riktlinjer 

som publiceras av Svenska Konståkningsförbundet (SKF) och International Skating 

Union (ISU). Denna handbok bygger således på dessa regler och riktlinjer, men även 

SKF:s policys och anvisningar. Senaste dokumenten finns på förbundets hemsida. 

Frågor kan ställas till förbundskansliet (se kontakt på hemsidan skatesweden.se) 

eller TEK:s mail tek@skatesweden.se   

Förbundsuppdrag  

Uttagning  

Alla nationella domare får under våren/sommaren fylla i en önskelista för kommande 

förbundstävlingar. Listan används sedan som underlag vid uttagningarna. Målet är att 

TF med aktuell licens och uppfyllt aktivitetskrav om möjligt får döma minst en 

förbundstävling under säsongen. I de fall där flera TF vill åka på samma tävling kan 

den som arbetar/arbetat mycket för svensk konståkning prioriteras. Det är också av 

stor vikt att TF är goda representanter för svensk konståkning samt är uppdaterade 

avseende tävlingsregler, förbundets policys samt ISU:s ”Code of Ethics”. Vid 

uttagning tas också hänsyn till tidigare prestationer, kunskap, kompetens, 

erfarenheter, att TF fullföljer sina åtaganden före, under och efter tävlingar och att 

riktlinjerna vid bokning av resor följs. 

Kallelser till förbundstävlingar skickas ut till respektive TF under sommaren med 

senaste svar tillbaka till kommittén i mitten av augusti. I de fall där inget svar har 

inkommit stryks platsen automatiskt och tilldelas annan TF som står på tur.  

För mer information läs dokumentet ”Riktlinjer för uttagning till förbundstävling”.  

 

Återbud  

Vid återbud till förbundstävling, oavsett orsak, bör detta göras så snart som möjligt till 

TEK för att ersättare ska kunna kontaktas. Vid kort varsel, till exempel sjukdom 

samma vecka som tävling, kontakta både förbundskansliet (Tävlingsansvarig) och 

kommittén som i sin tur sköter kommunikationen med arrangören. Det är inte tillåtet 

att byta uppdrag med en annan TF utan kommitténs eller kansliets vetskap.   
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Rapporter  

Skiljedomarrapport och TC-rapport ska skickas in till TEK senast 3 veckor efter 

avslutad tävling till skiljedomarrapporter@hotmail.com  

Var noga med att spara viktiga dokument som skiljedomarrapporter, intyg och 

Calculation Setup Verification for Referee/Head Page, minst till slutet av innevarande 

säsong.   

 

Intyget ”Provdomare vid tävling” ska skiljedomare skicka till provdomaren senast 3 

veckor efter avslutad tävling. Detta är en viktig del i deras utbildning och ingår i 

skiljedomarens uppdrag. Läs vidare i dokumentet ”Riktlinjer för skiljedomare med 

provdomare”.   

 

Klädkod  

Som teknisk funktionär på förbundstävling är du uttagen av förbundet och 

representerar inte bara din förening, utan även till viss del förbundet. Därför är det 

viktigt att klädseln är representativ och ser prydlig ut.   

Resor  

Se dokumentet "Lathund för bokning av resor". 

Etisk kod  

I § 305 av ”Svenska Konståkningsförbundets tävlings- och uppvisningsregler” 

beskrivs vad du som teknisk funktionär har för ansvar, skyldigheter, och 

begränsningar gällande anhöriga för att undvika intressekonflikter, och den etiska 

kod som förbundet och ISU lutar sig mot. Läs även ISU Communication 2478 som 

finns på ISU:s hemsida. 

Som teknisk funktionär är man en offentlig person. Ansvaret ligger på oss alla att 

tillsammans skapa en trygg och positiv miljö för tekniska funktionärer oavsett 

licensnivå eller erfarenhet. Vi måste vara föredömen, visa hänsyn, stötta och 

uppmuntra varandra. 

Provbedömning/auskultation  

Hur går det till? 

Skiljedomaren eller TC tillsammans med arrangören ska tillfrågas för att bereda plats 

för provdomare eller TS/TC som vill auskultera. Vid förbundstävlingar tar kommittén 

ut samtliga provdomare och teknisk support meddelas detta. Provbedömning sker 

manuellt och provdomaren får skriva in sina poäng på papper till skiljedomaren.  

Auskulterande TS/TC bör sitta nära tekniska panelen, gärna med hörlurar för att 

kunna följa arbetet. 

Provdomare ska vara med på inledande domarmöte innan tävlingen, och även det 

avslutande domarmötet, Round Table Discussion (RTD). Auskulterande TS/TC ska 

vara med på det inledande mötet med tekniska panelen, och det avslutande mötet 
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med tekniska panelen. Det är ett lärorikt tillfälle för provdomaren/auskulterande 

TS/TC, där frågor kan ställas och diskuteras. 

Skiljedomare kan läsa mer i dokumentet ”Riktlinjer för skiljedomare med 

provdomare”. TC kan läsa mer i dokumentet ”Riktlinjer för bedömning av 

auskultation”. Provdomare kan läsa mer i dokumentet ”Guide för provdomare”. 

Intyg  

Provdomarintyg för tävling är ett dokument för skiljedomaren att fylla i för att ge 

provdomaren en utvärdering och resultat på provbedömningen. Intyget ska 

provdomaren få av skiljedomaren senast 3 veckor efter avslutad tävling. 

Skiljedomaren skriver även in provdomarens namn i skiljedomarrapporten. 

Provdomaren skickar in alla sina provdomarintyg samlat till TEK på 

tek@skatesweden.se  

 

Auskultationsintyg vid tävling för TS/TC finns i TC-rapporten. Där ska TC skriva ett  
omdöme om auskulterande TS/TC. Rapporten skickas in till TEK på 

skiljedomarrapporter@hotmail.com   

 

Feedback är mycket viktig för provdomare/auskulterande TS/TC för att kunna 

utvecklas. Skiljedomare och TC är skyldiga att lämna återkoppling inom 3 veckor från 

avslutad tävling.   

 

Provdomarintyg för tester är ett separat dokument som finns att ladda ner på 

hemsidan under ”Tävlingar”/”För Tekniska funktionärer”. Detta ska skickas in till TEK 

via tek@skatesweden.se   

 

Ersättning  

Det utgår ingen ersättning från förbundet för provbedömning/auskultation. 

Rekommendationen är att distriktsförbund eller förening hjälper provdomaren med 

eventuella resekostnader, matkostnader och logi.   

Utbildning  

För TF finns ett väl utarbetat utbildningssystem inom såväl singel, par och synkro. Se 

rubriken ”Utbildningskrav” i § 302 i ”Svenska Konståkningsförbundets tävlings- och 

uppvisningsregler” samt ”Svenska Konståkningsförbundets övergripande 

kursplanering” som finns på förbundets hemsida. 

Den tekniska funktionären ansvarar själv för att kravet på tävlingsaktiviteter samt 

deltagande i utbildningar som behövs för den egna licensen uppfylls. För mer 

information se ”Aktivitetskrav” i § 302 i ”Svenska Konståkningsförbundets tävlings- 

och uppvisningsregler”. 
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