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För dig som är provdomare – singel 
 
Guiden kan användas för att förbereda dig inför ditt provbedömningstillfälle, och om 
du har några frågor går det bra att kontakta Tekniska kommittén via: 
tek@skatesweden.se 
 
Innan tävlingen 
Vid Klubbtävlingar och A-tävlingar är du själv ansvarig för att kontakta arrangören för 
att fråga om det finns plats för dig att komma. Arrangören informerar skiljedomaren, 
som har ansvaret för dig vid tävlingen. Vid Förbundstävlingar gör Tekniska kommittén 
uttagning av alla provdomare och sköter den första kontakten med arrangören och 
skiljedomaren.  
 
Du är själv ansvarig för att kontrollera om ditt provbedömande innebär att någon 
intressekonflikt uppstår under tävlingen. Läs mer om detta i Tävlings- och 
uppvisningsregler § 305 Regler för tekniska funktionärer.  
 
Kostnader 
För provdomare utgår ingen ersättning från arrangören Som provdomare står du för 
alla kostnader själv. Hör av dig till ditt distrikt eller din förening för att få hjälp med 
kostnaderna. 
 
Vid tävlingen 
Det är mycket viktigt att du är med på både det inledande domarmötet och det 
avslutande domarmötet (RTD = Round Table Discussion). Mötena är en del i din 
utbildning. Ta tillfället i akt och lyssna och anteckna tips och idéer som de andra 
domarna tar upp. Ställ gärna frågor till skiljedomaren, som ska stödja och hjälpa dig 
under tävlingen. Var noga med att passa tiderna precis som om du vore en av de 
ordinarie domarna i panelen. 
 
Som provdomare sitter du vid en dator för att kunna se elementen, men du kan inte 
se reviews eller mata in dina poäng. Efter varje klass får du lämna in dina siffror till 
skiljedomaren.  
 
Bedömningsfokus 

• Efter steg 1 är fokus på GOE  
• Efter steg 2 är fokus på både GOE och PC med större vikt på PC.   
• Efter steg 3A är fokus på +GOE och att kunna använda de olika 

programkomponenterna var för sig.  
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Efter tävlingen  
Prata med skiljedomaren direkt efter avslutande domarmöte (RTD) för att få veta hur 
och när du får besked om hur din provbedömning gått. 
 
Skiljedomaren är skyldig att fylla i ”Provdomare intyg tävling” senast tre efter veckor 
efter tävlingen. Detta intyg skickar skiljedomaren till dig och du ansvarar för att skicka 
intyget till Tekniska kommittén tek@skatesweden.se  
 
Skiljedomaren skriver även i skiljedomarrapporten att du varit på plats som 
provdomare samt om du är Godkänd/Ej godkänd. 
 
Licenser 
Första domarlicensen eller höjd licens utfärdas när du har fullgjort de efterfrågade 
provbedömningarna för aktuell licens.  
 
 
Lycka till med dina framtida provbedömningar! 
 
 
Tekniska kommittén 
Svenska Konståkningsförbundet 
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