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Nationella serier 

- förtydligande om antagningskriterierna för säsongen 2023-2024 

Till säsongen 2023–2024 kommer nya kriterier ligga till grund för antagningar till 
nationella serier. I stället för poängbaserad antagning, som är relativ, kommer 
antagningarna i högre grad baseras på åkarens kunskaper. Ett nytt testsystem arbetas 
fram och från säsongen 2024–2025 kommer antagningarna till serierna baseras på 
testkrav. 

Säsongen 2023–2024 tas ett steg i den riktningen genom att basera antagningen på 
hoppelement. Hoppelementen ska vara godkända enligt nedanstående uppräkningar 
på en A-tävling, förbundstävling (inräknat SKF Trofén) eller internationell tävling som 
Svenska Konståkningsförbundet tagit ut åkare till samt Skate Malmö där Tekniska 
kommittén har kvalitetssäkrat tekniska panelen. Observera att övriga inter club inte 
ingår. 

Bakgrunden till förändringen är att i junior- och seniorklasserna gå mot att åkarna ska 
ha tekniska färdigheter som motsvarar de efterfrågade elementen i kortprogrammet. 
För ungdom 15 är strävan att i högre grad förberedde åkarna för juniorkategorin i 
nationella serier och kravet på element ligger därför lite högre än de efterfrågade 
elementen i kortprogrammet. 

 

TS/TC-utbildningar vartannat år, DVO-utbildning årligen 

Tekniska kommittén meddelar att det i år 2023 inte kommer att genomföras utbildning i 
någon form för TS/TC i singel/par/isdans. Den utbildningen kommer i framtiden 
endast genomföras vartannat år, jämna år, för att äga rum i anslutning till ISU:s 
(internationella skridskounionens) kongress, där de största och flesta regeländringarna 
beslutas. Därav skjuts utbildningar för TS/TC i singel/par/isdans fram till år 2024. Detta 
gäller alla olika TS/TC-utbildningar i singel/par/isdans, dvs nya TS/TC, återcertifiering 
och promotion.  

De TS/TC som egentligen skulle återcertifiera sig 2023 får alltså automatiskt uppskov 
till 2024, men behöver genomgå en digital Kick off, som äger rum i augusti/september, 



 
för genomgång av de nödvändigaste uppdateringarna. Denna Kick off genomförs för 
fler målgrupper och är valfri för de flesta, men för TS/TC som egentligen skulle 
återcertifiera sig 2023 blir den alltså obligatorisk. Mer detaljerad information kommer. 

De som redan hunnit planera för en TS/TC-utbildning 2023 rekommenderas i stället att 
genomgå DVO-utbildningen, som fortfarande genomförs årligen. Det är en stor 
fördel att kombinera licens som DVO och TS/TC och ger också mycket bra 
förberedelser för utbildning för nya TS/TC.  
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