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Högre värde (”bonus”) för hopp efter halvtid  

I enlighet med ISU Communication No. 2172 är det endast Seniorer och Juniorer som får 
10% högre värde för hopp i andra halvan av programmet från och med tävlingssäsongen 
2018/2019. 

En ändring av ISU Rule 353 har gjorts som begränsar det högre värdet till det sista 
hoppelementet i kortprogrammet och de tre sista hoppelementen i friåkningen. 

 

Musik och musikåtergivning § 208  

Vi vill uppmärksamma ändringar i denna regel i Förbundets Tävlings- och 
uppvisningsregler. 

Angående musikens innehåll har tillägg gjorts enligt det understrukna: 

Musik som används vid tävling får inte enligt Förbundets värdegrund och policys innehålla 
budskap med anknytning till alkohol, droger, tobak, sex, våld, politik, kommersiella 
produkter eller som på annat sätt är olämpligt. 

 

Förändrad och förtydligad hantering och uppspelning av tävlingsmusik: 

Musiken på tävling kan antingen spelas från CD eller digitalt från dator i MP3-format. 
Arrangören bestämmer på vilket sätt musiken ska spelas upp under tävlingen och det ska 
vara tydligt angivet i tävlingsinbjudan.  

• Om arrangören angivit digital uppspelning måste musikfilerna vara uppladdade i IndTA 
senast 7 dagar innan tävlingsstart. Viktigt är att filerna är separata för de olika 
programmen och laddas upp under respektive programtyp för PPC. Arrangören har 
annars rätt att hantera anmälan som efteranmälan och får då ta ut dubbel 
anmälningsavgift. 

• Om arrangören angivit CD uppspelning ska musiken för de olika programmen lämnas på 
separata skivor vid ankomst till tävlingen.  

Viktigt att alla åkare har med sig en reserv-CD oavsett vilken uppspelning som arrangören 
angivit i inbjudan. 

 

 

 

 



 

 

Antidoping § 123 - komplettering 

Regel 123 om antidoping har kompletterats med sanktion för dopingförseelse: 

 

§ 123 Antidoping 
 
Förbundet följer ISUs och RFs antidopingregler och har en upprättad plan för 
antidopingarbetet. Se www.skatesweden.se, www.isu.org och www.rf.se för aktuell 
information inför varje tävlingssäsong. 

Det åligger alla aktiva, ledare, funktionärer och andra som på något sätt biträder aktiva att 
känna till och följa vid varje tidpunkt gällande antidopingregler samt att medverka till att 
dopingkontroller kan genomföras och att främja en dopingfri idrott. 

Den som begått förseelse enligt RF:s regler enligt ovan ska, efter beslut av 
förbundsstyrelsen, fråntas tävlingsresultat, priser och utmärkelser m.m. samt i 
förekommande fall, åläggas återbetalning av ekonomiska bidrag som Förbundet eller SDF 
lämnat under en 12-månadersperiod före förseelsens begående. Eventuella beslutade 
framtida bidrag ska annulleras.  

Förbundsstyrelsens beslut får, inom fjorton (14) dagar från beslutets meddelande 
överklagas hos RIN. 
 
 

 
Nya regler § 124, § 125, § 126  

Från och med säsongen 2018-2019 införs nya regler i förbundets Tävlings- och 
uppvisningsregler. Viktigt att alla personer som har någon slags funktion i samband med 
tävling sätter sig in i dessa regler. 

 
§ 124 Otillåten vadslagning och manipulation av idrottslig verksamhet 
 
Förbundet följer RF:s reglemente om otillåten vadslagning och manipulation av idrottslig 
verksamhet och har en upprättad plan för information om detta, se www.skatesweden.se 
och www.rf.se. 
 
Det åligger alla aktiva, ledare, funktionärer och andra som biträder aktiva att känna till och 
följa vid varje tidpunkt gällande reglerna enligt ovan samt att medverka till att informera om 
saken. 
 
Anmälan om förseelse mot RF:s reglemente handläggs och beslutas av Förbundets Etik- 
och disciplinnämnd. 
 
Den som begått förseelse enligt RF:s reglemente enligt ovan ska, efter beslut av 
förbundsstyrelsen, fråntas tävlingsresultat, priser och utmärkelser m.m. samt i 
förekommande fall, åläggas återbetalning av ekonomiska bidrag som Förbundet eller SDF 
lämnat under en 12-månadersperiod före förseelsens begående. Eventuella beslutade 
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framtida bidrag ska annulleras.  
 
Förbundsstyrelsens beslut får, inom fjorton (14) dagar från beslutets meddelande 
överklagas hos RIN. 
 
 
§ 125 Straffavgifter och andra tävlingsbestraffningar 
 
Förutom annan tävlingsbestraffning som föreskrivs i dessa Tävlings- och uppvisningsregler, 
får den som bryter mot vad som föreskrivs ådömas en straffavgift med som mest 25 000 kr. 
Beslut fattas av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens beslut får, inom fjorton (14) dagar 
från beslutets meddelande överklagas hos RIN. 
 
Utövare, tränare, ledare eller funktionär som uppträder olämpligt under eller i samband 
med tävling eller uppvisning, får av skiljedomaren avvisas från tävlingsplatsen, som i detta 
avseende definieras som området runt isrinken på samma nivå som isen. Den som avvisas 
får under resterande del av tävlingen eller uppvisningen endast vistas på arenans läktare 
utan rätt att agera i den funktion hen annars haft. Skiljedomarens beslut får inte överklagas. 
 
Allvarligare förseelser kan också föranleda en anmälan till bestraffning enligt 14 kap. RF:s 
stadgar. 
 
 
§ 126 Ekonomiska oegentligheter 
 
Enligt 12 kap. 4 § RF:s stadgar ska bl.a. förening, föreningsföreträdare och utövare som 
inom ramen för den idrottsliga verksamheten gjort sig skyldig till ekonomiska 
oegentligheter, som allvarligt skadat idrottens anseende, förutom annan bestraffning, 
åläggas en tävlingsbestraffning. Det ankommer på förbundsstyrelsen att i förekommande 
fall besluta om saken. Förbundsstyrelsens beslut får, inom fjorton (14) dagar från beslutets 
meddelande överklagas hos RIN. 
 
Allvarligare förseelser kan också föranleda en anmälan till bestraffning enligt 14 kap. RF:s 
stadgar. 
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