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Hantering av bonus 2020/2021 
 
ISU har kommit ut med en ny version av sitt resultatberäkningssystem för säsongen 2020-
2021 och det finns nu två versioner av expertprogrammet, en som avses användas för  
novice (ungdomar) och en för junior/senior. I den nya versionen för novice finns en knapp 
för bonus (b) på dataoperatörens skärm.  
 
Tekniska kommittén har dock beslutat att inte använda bonusknappen för markering direkt 
på utfört element.  Beslutet att inte använda ”b” kommer sig av att värdet för bonus internat-
ionellt är en (1) poäng och då vi enligt svenska regler har bonus om två (2) poäng krävs all-
tid manuell justering vilket medför risk för fel om bonus ska hanteras på två sätt. 
 
Sålunda gäller samma förfarande med bonus som föregående säsong. Under tävlingen är 
det den tekniska kontrollanten (TC) som kontaktar teknisk support/calcoperatören vilken då 
lägger in poäng för bonus (B). 
 
Bonusen blir då inkluderad i Total Element Score och markeras med B på Judges scores, 
vilket visar att bonusen är inlagd men inte hur många poäng som är belönade.  
Det spelar därmed ingen roll vilken av versionerna av expertprogrammet som används. 
 

Ranking 

 
Inom svensk konståknings singelåkning rangordnas deltagarna i säsongsbaserade tabeller. 
Seniorer och juniorer rangordnas i elitserietabellen och ungdomarna i 
morgondagartabellen. Tabellerna bygger på åkarnas resultat i elitserien, 
morgondagarserien och internationella tävlingar samt fungerar som kvalverktyg till SM och 
elitseriefinalen (seniorer och juniorer). 
 
I elitserietabellen respektive morgondagartabellen presenteras endast innevarande 
säsongs ihopsamlade poäng. Det är dessa tabeller som ligger till grund för vidare kval. 
 
Mer information om ranking säsongen 2020/2021 kan läsas i följande dokument: Kriterier 
för ranking 2020-2021  
 
 
Aktivitetskrav 
 
I syfte att säkerställa att deltagarlistorna i elitserien/morgondagare består av aktiva åkare 
ställs krav på aktivt deltagande. I den information som skickades ut i samband med att 
antagna åkare säsongen 2020/2021 presenterades fanns följande information att läsa:  
 

https://www.svenskkonstakning.se/globalassets/svenska-konstakningsforbundet/dokument/tavla2/elitserien-2020-2021/ranking/kriterier-for-ranking-2020-2021.pdf
https://www.svenskkonstakning.se/globalassets/svenska-konstakningsforbundet/dokument/tavla2/elitserien-2020-2021/ranking/kriterier-for-ranking-2020-2021.pdf


 

 

➢ Om en åkare avstår från två tävlingstillfällen i rad under en termin i 
elitserien/morgondagare tasplatsen bort. Undantag om åkaren med läkarintyg kan 
styrka sjukdom/skada som förhindrat start i de två tävlingarna. Förbundets 
tävlingsansvariga och åkarens förening har då en dialog om åkarens prognos och 
möjligheter att återkomma till elitserien under innevarande säsong eller om platsen 
ska tillsättas av annan åkare. 

 
Med tanke på rådande omständigheter och de tillfälliga förändringar och anpassningar som 
gjorts avseende tävlingsverksamheten utifrån Covid -19 har därför beslutats att 
aktivitetskravet för deltagarna i Elitserien/Morgondagarserien utgår under den period som 
tillfälliga förändringar och anpassningar gjort, för närvarande tom 31 december 2020.  
 
Påminnelse gällande videogranskning av åkare 
Domare får fortfarande inte videogranska åkare i miniorklasserna. 
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