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Åkarlicenser 

– en liten guide om konståkningens åkarlicenser 
 

Regler 

Enligt Svenska Konståkningsförbundets regelverk ska alla åkare som deltar på test och/eller tävling 
inneha åkarlicens. Begreppet tävling innefattar även Slingatävling. Inför tävling ska licensen vara 
färdig (betald) senast sista anmälningsdag för att anmälan ska vara komplett. I åkarlicensen ingår 
en försäkringspremie samt rätten att få tävla/testa i konståkning. 

Åkarlicensen gäller under ett (1) år och kostar för närvarande 350 kr per åkare oavsett om man 
åker singel, par, isdans eller synkro. Licensen består som sagt av två delar; 

• En licens för att få testa och tävla inom svensk konståkning 

• En försäkringspremie 

Mer information om försäkringspremien finns på följande länk hos Folksam: 
http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/idrottsforbund/konstakning/1.123392  

 

Licensperiod 

Licensperioden följer tävlingssäsongen och omfattar ett år - 1 september till 31 augusti. Licens för 
kommande säsong kan lösas från den 1 juli. Den nya licensen är då giltig från det datum den är 
betald i juli. Överlappningen i juli och augusti innefattar både åkarlicens och försäkringspremie. 
Delen som omfattar försäkringspremien har ytterligare en överlappningsmånad i september för att 
åkaren även ska vara försäkrad under september när de flesta licenser administreras. Observera 
att åkaren ska ha en betald tävlingslicens senast sista anmälningsdag till åkarens första 
tävling.  

 

Ansvarig organisation för licensens olika delar 

Svenska Konståkningsförbundet  

Det är Svenska Konståkningsförbundet som i reglerna kräver att alla åkare som deltar i tävling 
och/eller test ska inneha licens. Svenska Konståkningsförbundet fastställer licensavgiften. 

Pensum 

Pensum är en försäkringsmäklare som administrerar Svenska Konståkningsförbundets licenser och 
tillhandahåller webbsystemet Sika. Pensum är även betalningsmottagare för licensavgiften. 

 

 

http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/idrottsforbund/konstakning/1.123392
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Folksam  

Försäkringspremien som ingår i licensen ligger hos Folksam. Det är alltså Folksam som ska 
kontaktas vid skador. 

 

IndTA  

IndTA är konståkningens webbaserade anmälningsverktyg för tävlingar. Vid anmälan till tävling 
hämtar IndTA även uppgift från Pensum om innehav av licens. Om licensen är betald och bokförd 
hos Pensum medföljer den åkarens uppgifter till IndTA. Observera att det krävs personnummer och 
att dessa är korrekt angivna i både IdrottOnline (som är IndTAs databas) och Pensum för att 
matchning av licensuppgifter ska kunna genomföras.   

 

 

Hur löser man licens? 

Föreningen går in på Pensums webbaserade modul: 

 

Länk: sika.pensum.se (använd inte www före!) 
Användarnamn: Ert föreningsnummer (RF-nummer), ex. 12345-25* 
Lösenord: Konståkning ** 

 
* Ert föreningsnummer hittar ni på er hemsida i IdrottOnline under fliken ”Föreningsinfo” alt. genom 
att klicka på länken ”Se all info” längst ner på er hemsida under rubriken ”Kontakt”. Siffran -25 
anger att ni tillhör Svenska Konståkningsförbundet. 
 
** Första gången licenstjänsten används ska lösenordet bytas. Ett lösenord per förening. 
Föreningen utser vilka personer (lämpligen 2-3 stycken) som ska kunna administrera föreningens 
licenser och som har tillgång till inloggningsuppgifterna. 

I Pensums webbmodul finns en manual som varje användare bör läsa innan licenserna registreras. 

Följande görs av föreningen i Pensums webbmodul: 

• Inför varje ny säsong ska åkare som inte längre är aktuella för licens tas bort 

• Nya åkare ska registreras 

• Vid behov kan åkarens uppgifter redigeras 

• Betalningsavi ska skapas 

• Betalning till Pensum ska göras inom 30 dagar för att licensen ska vara giltig. 

Observera att betalning måste göras tidigare om datum för sista anmälningsdag till 

tävling hinner passera. 

 

http://sika.pensum.se/
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Om man snabbt behöver lösa en enstaka licens läggs åkaren in på samma sätt. Skapa 

betalningsavin för åkaren och säkerställ att beloppet blir betalt omedelbart. Ta med eller skicka 

bevis (kvittens) på erlagd licensavgift till aktuellt tillfälle där licensen krävs. 

 

Licensen är personlig och ligger på åkarens personnummer. Om åkaren gör en föreningsövergång 

under pågående säsong följer licensen automatiskt med åkarens personnummer när den nya 

föreningen registrerar åkaren i sitt medlemsregister. 

 

Vid ny licensperiod (från 1 september) måste ny licens lösas för samtliga åkare. Åkare som tidigare 

gjort en föreningsövergång och som har löst licens genom annan förening får alltså vid ny 

licensperiod licens via sin nya förening. 

 

Vem svarar på vad? 

• Fakturafrågor rörande åkarlicenser ställs till Pensum 

• Frågor rörande försäkringspremien ställs till Pensum 

• Frågor kring regelverket och avgifter för licenser ställs till Svenska Konståkningsförbundet 

• Frågor kring regler för tester och tävlingar ställs till Svenska Konståkningsförbundet 

 

(Se kontaktuppgifter sist i dokumentet) 

 

Licenskort  

Fr.o.m. säsongen 2013-2014 skickas inga licenskort ut. När Svenska Konståkningsförbundets 
regelverk efterfrågar bevis på erlagd licensavgift för tävlingar och tester gäller följande:  

• Tävlingar: Licenser överläses (från Pensum till IndTA2.0. Vid anmälan till tävling följer 

åkarens licensinnehav med till IndTA. Om licensavgift inbetalats sent och icensen inte 

hinner bli synlig i IndTA2.0, ska bevis på erlagd licensavgift visas upp för 

arrangören/skiljedomaren innan fastställande av startordning. Beviset utgörs av en kvittens 

på att inbetalningen till Pensum är gjord för aktuell/aktuella åkare. 

• Tester:  

1)  Om anmälan gjorts via IndTA2.0: 

Om anmälan till test gjorts via IndTA2.0 behövs ingen ytterligare information om 

licenser medtagas till testtillfället. 

 

2)  Om anmälan inte gjorts via IndTA:  

Ta med utdrag ur Pensums webbmodul för bevis på erlagd licensavgift alt. utdrag ur 

licensregistret i IdrottOnline. Om licensavgift har betalats sent inför ett test ska bevis 

(se ovan) på inbetalningen tas med till testtillfället. 
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Licenser i IndTA 

IndTA är ett webbaserat tävlingsadministrativt system. När åkare anmäls till tävling via IndTA följer 
åkarens licensuppgifter med anmälan. I IndTA får åkaren antingen ett ”Ja” om licens finns eller ett 
”Nej” om licens inte finns. Att licens inte finns är inte stoppande utan åkarens anmälan till tävling 
kan fullföljas. Dock måste åkaren inneha licens vid tävlingen och bevisa att licensavgift är erlagd. 
Detta ska göras i samband med anmälan, senast vid anmälningstidens utgång för att slippa dubbel 
avgift för efteranmälan. Allra senast ska bevis på erlagd licensavgift visas för skiljedomaren och 
tävlingsledningen vid fastställande av startordning för att åkaren ska få ett startnummer i tävlingen.  
Om licens är betald kan åkarens förening via webbtjänsten hos Pensum göra ett utdrag ur 
licensregistret över betalda licenser.  

Det kan finnas olika anledningar till att åkarens licens inte syns i IndTA: 

➢ Licensavgift är inte betald  

➢ Licensavgift är betald på sent stadium och Pensum har inte hunnit registrera 

➢ Åkaren har inget svenskt personnummer 

➢ Det personnummer som är inlagt i Pensum överensstämmer inte med vad som är inlagt i 

medlemsregistret i IdrottOnline 

 

Vem svarar på vad? 

• Frågor om IndTA ställs till Svenska Konståkningsförbundet. Läs även IndTA-manualerna på 
förbundets hemsida.  

• Fakturafrågor rörande licenser ställs till Pensum 

 

Frågor 

Svenska Konståkningsförbundet, Pensum och Riksidrottsförbundet önskar i första hand hänvisa 
frågor om åkarlicenser till respektive e-postadress/ärendeformulär. Vid akuta frågor går det att nå 
Svenska Konståkningsförbundet och Pensum per telefon under kontorstid (vardagar 08:00-17:00). 
 
Svenska Konståkningsförbundet 
Kontaktperson Camilla Fredman 
E-post: camilla.fredman@skatesweden.se  
Telefonnummer: 08-699 64 30 eller 08-699 60 00 
 
Pensum 
E-post: info@pensum.se 
Telefonnummer: 08-41 00 65 00 
 
Riksidrottsförbundets support för IdrottOnline 
För frågor: Ärendeformulär att fylla i alternativt manualer för IdrottOnline 

Folksam – endast skadeanmälningar vid försäkringsfrågor 
För info: www.folksam.se  
Telefonnummer: 0771-960 960 

Uppdaterad 2019-07-02 
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