
 

 

        Stockholm 2018-07-06 
 

Bulletin No 16  
 
 

Ändringar av Tekniska Regler 2018/2019 

I denna bulletin sammanfattas de viktigaste ändringarna av tekniska regler för 
säsongen 2018/2019 samt hänvisningar till relevanta ISU Communications. 
Länkar till samtliga nedan nämnda ISU Communications finns på 
www.svenskkonstakning.se under Tävla/Tävlingsregler/ISU. 

 

Singelåkning 

• ISU Communication 2176 sammanfattar ändringar i Special Regulations & Technical 
Rules för singel (och par) som beslutades av ISU-kongressen 2018 

• ISU Communication 2168 innehåller uppdatering av värdetabellen, kriterier för levels 
och bedömningskriterier för GOE för singel (och par) 

• ISU Communication 2172 beskriver ändringar avseende Novice vid internationella 
tävlingar (avser singel, par, isdans) 

 
Följande är de viktigaste ändringar som även införs i svenska tekniska regler singel. För 
ytterligare detaljer, se Tekniska regler singel 2018/2019 som publiceras inom kort. 
 
 

Ändringar som gäller samtliga klasser 
 
Solohopp i kortprogrammet 
Steg före solohopp är inte längre obligatoriskt i kortprogrammet, det är i stället infört som 
ett kriterium för positiv GOE. 
 
Underroterade hopp 
Ett hopp betraktas som ”underroterat” om hoppet saknar 1/4 varv eller mer, men mindre än 
1/2 varv. Vilket betyder att hopp som landas på kvarten numera räknas som ”underroterat” 
och får ett reducerad baspoäng.  
 
Hoppsekvens 
Hoppsekvensen består av två hopp där ett listat hopp följs direkt av ett Axel-hopp med ett 
direkt steg från landningsskäret i första hoppet till upphoppskäret i Axel-hoppet. 
 
Repetition trippel/kvadrupelhopp 
Av alla trippel- och kvadrupelhopp får endast 2 upprepas i friåkningen. Endast en av dessa 
repetitioner får vara ett kvadrupelhopp.  
  



 

 

Euler  
Euler är numera ett listat hopp (förkortning Eu) när det utförs mellan två hopp i en 
trehoppskombination (samma värde som tidigare). 
 
Hoppelement i andra halvan av programmet 
Endast 1 hoppelement i kortprogrammet och 3 hoppelement i friåkningen får högre 
basvärde (+10%) i andra halvan av programmet.  
 
Bedömning av GOE 
Bedömningen kommer nu att göras i elva steg från -5 till +5. 
 
 

Juniorer A - Kortprogram 

För säsongen 2018/2019 är elementen för Juniorer A kortprogram: 
• Dubbel- eller trippel Flip  
• Hopp-i-ligg-piruett 
• Himmels- eller sidledspiruett eller sittpiruett (damer) 
• Sittpiruett med fotbyte (herrar) 

 
 

Herrar/pojkar - Programtider och programinnehåll i friåkning 

För herrar/pojkar görs från säsongen 2018/2019 följande ändringar av programinnehåll och 
programlängd i friåkningen. Detta är konsekvens av tidigare beslut på ISU:s 56:e kongress 
(2016).  
 

Kategori Programtid Innehåll 

Seniorer herrar (A och B) 4,5 min  4,0 min 8  7 hoppelement 

Juniorer herrar (A och B) 4,0 min  3,5 min 8  7 hoppelement 

Ungdom Pojkar A 
(Advanced) 

3,5 min  3,0 min 7  6 hoppelement 

Ungdom Pojkar B Oförändrat 3,0 min 7  6 hoppelement 

 

  



 

 

Paråkning 

• ISU Communication 2176 sammanfattar ändringar i Special Regulations & Technical 
Rules för singel och par som beslutades av ISU-kongressen 2018 

• ISU Communication 2168 innehåller uppdatering av värdetabellen, kriterier för levels 
och bedömningskriterier för GOE för singel och par 

• ISU Communication 2172 beskriver ändringar avseende Novice vid internationella 
tävlingar (avser singel, par, isdans) 

 
Följande är de viktigaste ändringar som även införs i svenska tekniska regler paråkning. 
För ytterligare detaljer, se Tekniska regler paråkning 2018/2019 som publiceras inom kort. 
 

Innehåll kortprogram 

Kategori Innehåll KP 

Seniorer Lyft hand-till-hand grupp 4 

Solopiruettkombination (varje år) 

Dödsspiral bakåt ytterskär 

Juniorer Lyft hand-till-hand grupp 4 

Kast 3 Salchow (2/3) 

2 Flip eller 2 Axel solohopp 

Solopiruettkombination (varje år) 

Dödsspiral bakåt ytterskär 

Ungdom (Advanced) Solohopp dubbel 

Solopiruettkombination utan fotbyte 

 
 

Programtid och programinnehåll friåkning 

Kategori Programtid Innehåll 

Seniorer 4,5 min  4,0 min Solopiruettkombination tas bort 

Choreo Sequence är kvar 

Juniorer 4,0 min  3,5 min Solopiruettkombination tas bort 

Choreo Sequence är kvar 

Ungdom (Advanced) 3,5 min  3,0 min Kasthopp och solohopp enbart dubbel 

Parpiruettkombination (tidigare valfritt) 

Stegsekvens tas bort 

 
 
Ändringarna avseende underroterade hopp, hoppsekvens och bedömning av GOE gäller 
även för paråkning.  



 

 

Isdans 

• ISU Communication 2179 sammanfattar ändringar i Special Regulations & Technical 
Rules för isdans som beslutades av ISU-kongressen 2018 

• ISU Communication 2167 innehåller uppdatering av värdetabellen för isdans 

• ISU Communication 2148 och 2164 beskriver kraven för tekniska regler isdans 

• ISU Communication 2172 beskriver ändringar avseende Novice vid internationella 
tävlingar (avser singel, par, isdans) 

 
 
 

Synkro 

• ISU Communication 2152 – Programinnehåll säsongen 2018-2019 

• ISU Communication 2159 – Svårighetsgrupper av element 2018-2019 

• ISU Communication 2170 – Element och värdetabell 2018-2019 
 
 

Programtid och programinnehåll friåkning 

Kategori Programtid Innehåll 

Senior 4,5 min  4,0 min Se ISU Com 2152 

Junior 4,0 min  3,5 min Se ISU Com 2152 

Ungdom (Advanced) 3,5 min  3,0 min Se ISU Com 2152 (Advanced Novice) 

Mixad 3,5 min  3,0 min Se ISU Com 2152 (Advanced Novice) 

Debutant Oförändrad 3,0 min Se ISU Com 2152 (Basic Novice) 

Masters Oförändrad 3,0 min Se ISU Com 2152 (Adults) 

 
  



 

 

 

Medaljceremonier på tävlingar 
 
Internationellt har beslutats att medaljceremonierna kommer att göras i ordningen 3-2-1, i likhet 
med det som sker på OS. Detta kommer att införas på svenska tävlingar från säsongen 2018-2019.  

 
 

Bedömning av Tävlingstest  
 
Från och med 1 september 2018 kommer bedömning av Tävlingstest utföras av tränare. Behöriga 
är tränare med lägst Tränarutbildning steg 2B. Tränare får bedöma och godkänna sina egna åkare. 
Föreningen och tränaren har stor frihet i att utforma tävlingstestet. De godkända elementen kan 
bockas av under en längre period. 
 
Godkänd Tävlingstest registreras av tränaren som utfört testen på wordformulär Registrering av 
Tävlingstest som kommer att finnas för nedladdning på svenskkonstakning.se . Ifyllt formulär mailas 
till Svenska Konståkningsförbundet på epost: testregistrering@skatesweden.se som sedan 
registrerar testet i IndTA. Kostnad beräknas till ca 250 kr per registrerat test inklusive 
propagandamärke som skickas ut automatiskt. 
 
Detaljerad information kommer i augusti. 
 
 

Ungdomar i Landslaget 
 
Ungdomsåkare som ingår i Landslaget får från och med säsongen 2018-2019 möjlighet att gå upp 
och tävla i Juniorklassen i Elitserien samt på SM, förutsatt att de fyllt 14 år före den 1 juli när 
säsongen börjar. 
 
 

Pojkar/Herrar i A-tävlingar 
 
Pojkar och Herrar som tävlat A-tävlingar har de senaste åren haft sina tävlingstillfällen på 
elitserietävlingar och ingått i befintlig tävlingsklass med elitserietävlingsregler. Herrar/pojkar 
kommer även fortsättningsvis ha sina tävlingstillfällen på elitserietävlingar i syfte att skapa en större 
mötesplats, men tävlingen kommer att läggas upp som ett evenemang där pojkar/herrar får 
möjlighet att antingen välja A-tävlingsklass med A-tävlingsregler eller att delta i elitserieklassen med 
elitserieregler. Skillnaden är att om åkaren väljer att delta i elitserieklassen är han utmanare och 
kan ta en ordinarie plats i elitserien från och med den tävling som resultat uppnås. Som A-
tävlingsåkare krävs två resultat för att ta en plats i elitserien. Herrar/pojkar som är ordinarie i 
elitserien ska inte välja A-tävlingsklassen. 
 

 
Tekniska kommittén och Tävlingskommittén 
Svenska konståkningsförbundet  
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