Informationsunderlag för ansökan till
Elitserien och Morgondagare 2020/2021
SISTA ANSÖKNINGSDAG 30 augusti 2021
Ansökningsförfarande
Ansökan till elitserien/morgondagare ska göras av föreningen direkt till förbundet via IndTA.
Föreningen gör ansökan genom att gå in på evenemanget ”Ansökan
Elitserien/morgondagarserien 2021/2022” i IndTA och göra en anmälan där. Länk till
tävlingsinformation: https://konstakning.indta.se/tavling/40805
Ansökan ska göras av den förening som åkaren ska representera säsongen 2021/2022.
Kvalificering till morgondagarserien/elitserien
Kvalificering till elitserien/morgondagarserien görs genom deltagande i KVAL-tävlingar
elitserien/morgondagarserien. Åkarna ska i den KVAL-tävling som distriktet hänvisar till.
För att vara aktuell för KVAL-tävling ska en ansökan ha gjort till respektive serien utifrån
detta informationsunderlag. Ansökan görs i IndTA.
KVAL-tävlingar elitserien och morgondagare
Målgrupp för KVAL-tävlingar är åkare som för säsongen 2020-2021 uppnått testkrav för Akategori i Ungdom 13A, Ungdom 15A, junior A och senior A. Åkaren ska ha ambitionen att
kvala in till morgondagarserien/elitserien.
Åkare som är uttagna till Team Sweden (landslaget och juniorlandslaget) behöver inte delta
i KVAL-tävling utan kvalar in genom uttagningen till respektive landslag.
41 2021-10-16

2021-10-17

ES/morgondagar KVAL

Bohuslän-Dal

Stenungsunds Konståkningsklubb

41 2021-10-16

2021-10-17

ES/morgondagar KVAL

Norrbotten

Piteå Konståkningsklubb

41 2021-10-16

2021-10-17

ES/morgondagar KVAL

Västra Svealand

VAKANT. Deltar ev på Östra Svealands

42 2021-10-23

2021-10-24

ES/morgondagar KVAL

Västergötland

Tibro Konståkningsklubb

42 2021-10-23

2021-10-24

ES/morgondagar KVAL

Östra Götaland

Norrköpings Konståkningsklubb

42 2021-10-23

2021-10-24

ES/morgondagar KVAL

Östra Svealand

Enköpings KonståkningsKlubb

43 2021-10-30

2021-10-31

ES/morgondagar KVAL

Göteborg

Göteborgs Konståkningsklubb

43 2021-10-30

2021-10-31

ES/morgondagar KVAL

Skåne

Karlskrona ASK

43 2021-10-30

2021-10-31

ES/morgondagar KVAL

Stockholm

Stockholms Allmänna Skridskoklubb

44 2021-11-06

2021-11-07

ES/morgondagar KVAL

Mellersta Norrland

KK Iskristallen Sundsvall

44 2021-11-06

2021-11-07

ES/morgondagar KVAL

Stockholm

Enebybergs IF

*Norra Svealands åkare deltar på Östra Svealands KVAL-tävling

*

Det finns ett fastt antal platser till de olika klasserna i elitserien respektive
morgondagarserien:
Klass
Seniorer Damer
Seniorer Herrar
Juniorer Damer
Juniorer Herrar
Ungdom 15 flickor
Ungdom 15 pojkar
Ungdom 13 flickor
Ungdom 13 pojkar

Antal platser
24*
8*
30*
7*
30
6
30
6

* Exklusive platser som tillsätts med landslagsåkare
Åkarnas Totale Score rangordnas från alla KVAL-tävlingar och de åkare som de högsta
total score ned till det antal platser som finns för varje kategori kvalar in till serien i
respektive klass.

Antagningskriterier ELITSERIEN
För att delta i Elitserien (senior och junior) ska följande kriterier uppfyllas:
 Den förening som åkaren representerar ska inneha Svenska
Konståkningsförbundets elitlicens för säsongen 2021/2022
 Åkarens förening ska ha skickat in föreningsrapport och betalat medlemsavgift till
förbundet för aktuell säsong
 Åkaren ska lägst inneha tester som motsvarar A-nivå i åldersgruppen
 Åkaren ska uppfylla Svenska Konståkningsförbundets åldersregler för den kategori
som hen söker till. Observera det undantag från åldersregler som tillåts säsongen
2021/2022 i Bulletin 26
 Åkaren ska ha ansökt till elitserien i IndTA senast 30 augusti
 Åkare som pga sjukdom inte kan delta i sin KVAL-tävling kan kontakta
förbundskansliet på camilla.fredman@skatesweden.se för dialog om eventuell
möjlighet till annat tävlingstillfälle.
 Beslutet om att föreningen gör en ansökan för åkaren till Elitserien ska tas i
samförstånd mellan åkare, huvudtränare och förening
 Åkaren ska ha deltagit på distriktets KVAL-tävling och uppnått total score som räcker
till en rangordning bland det totala antalet platser som finns i klassen utifrån samtliga
KVAL-tävlingar.

Antagningskriterier MORGONDAGARSERIEN
För att delta i Morgondagarserien (ungdom 13 och ungdom 15) ska följande kriterier
uppfyllas:
 Den förening som åkaren representerar ska inneha Svenska
Konståkningsförbundets föreningslicensför säsongen 2021/2022
 Åkarens förening ska ha skickat in föreningsrapport och betalat medlemsavgift till
förbundet för aktuell säsong
 Åkaren ska lägst inneha tester som motsvarar A-nivå i åldersgruppen
 Åkaren ska uppfylla Svenska Konståkningsförbundets åldersregler för den kategori
som hen söker till. Observera det undantag från åldersregler som tillåts säsongen
2021/2022 i Bulletin 26
 Åkaren ska ha ansökt till elitserien i IndTA senast 30 augusti
 Åkare som pga sjukdom inte kan delta i sin KVAL-tävling kan kontakta
förbundskansliet på camilla.fredman@skatesweden.se för dialog om eventuell
möjlighet till annat tävlingstillfälle.
 Beslutet om att föreningen gör en ansökan för åkaren till Morgondagarserien ska tas
i samförstånd mellan åkare, huvudtränare och förening
 Åkaren ska ha deltagit på distriktets KVAL-tävling och uppnått total score som räcker
till en rangordning bland det totala antalet platser som finns i klassen utifrån samtliga
KVAL-tävlingar.
Ansökan ska innehålla
 Uppgifter om namn, födelsedatum och förening (kommer med automatiskt via
IndTA)
 Tävlingskategori för säsongen 2019/2020 (anmäl till den klassen som åkaren ska
tävla i 2019/2020 i IndTA).
 Testnivåer (kommer automatiskt med via IndTA om testerna är registrerade).
Antal tävlingar per åkare i Elitserien/morgondagarserien
Varje deltagare i Elitserien och i Morgondagare blir erbjuden 3-4 tävlingar under säsongen.
Förbundet tilldelar åkarna tävlingstillfällen.

Avgifter
För varje deltagare betalas en engångsavgift, serieavgift, för att delta i Elitserien resp.
Morgondagare och anmälningsavgift för varje tävlingstillfälle.
Avgift
Serieavgift
Anmälningsavgift

Summa
Kategori
800
Elitserie, Morgondagare
Enligt regler Samtliga

Inbetalningsställe
Svenska Konståkningsförbundet
Varje tävlingsarrangör

Serieavgiften är kraftigt sänkt säsongen 2021-2022 pga färre tävlingstillfällen och att ESfinalen inte genomförs.
Serieavgiften faktureras från fakturatjänsten i IndTA. Fakturorna skickas ut 1 december.
Fakturan går till den förening som åkaren är anmäld för.
Anmälningsavgiften inbetalas till varje tävlingsarrangör genom fakturatjänsten i IndTA.
Begränsningar för elitserieåkare/Morgondagare
Elitserieåkare och Morgondagare får inte delta i svenska A-tävlingar i samma disciplin
förutom där det särskilt anges. Detta gäller inte för inter club tävlingar. Tävlingen ska vara
sanktionerad som inter club av Svenska Konståkningsförbundet eller äga rum utanför
Sverige. Begränsningen gäller inte heller för den enskilde åkarens eget DM och inte heller
för SKF-Trofén.
Besked om antagning
Besked om antagningar till Elitserien och Morgondagare skickas ut via mail till föreningar
och SDF snarast efter sista KVAL-tävlingstillfället.

Frågor och information
Frågor ställs till:
Camilla Fredman
08-699 64 30
Camilla.fredman@skatesweden.se

Välkommen med din ansökan till Elitserien eller Morgondagare!

