Stockholm 2021-06-22

FAQ om bulletin No 26
Den 1 april distribuerades bulletin no 26 med information om regeländringar inför säsongen
2021/2022 samt om undantag från regler pga de begränsningar som pandemin medfört.
Informationen har medfört en hel del frågor och nedan besvaras de vanligaste frågorna.

Undantag åldersregler
Singel/par/isdans
Pga av den till stora delar förlorade säsongen 2020-2021 ges åkare som egentligen ska
kliva upp en tävlingsklass från 1 juli möjlighet att stanna kvar i nuvarande tävlingsklass ytterligare en säsong på nationella tävlingar. Det är frivilligt att utnyttja denna möjlighet.
På internationella tävlingar gäller ISU:s regler. Åkare i landslag ges inte möjlighet att stanna
kvar i nuvarande tävlingsklass.

Fråga 1:
- Är det här en permanent regeländring?
Svar 1:
- Nej, det görs ett undantag från de svenska, nationella reglerna under säsongen
2021-2022 pga de begränsningar som säsongen 2020-2021 inneburit pga pandemin. Säsongen 2022-2023 är planen att återgå till ordinarie regelverk för åldersindelningen.
Fråga 2:
- Gäller undantaget för samtliga åkarkategorier?
Svar 2:
- Ja, det gäller i stort för samtliga åkarkategorier. Följande undantag finns dock:
 Åkare som tävlar internationellt behöver förhålla sig till ISU:s åldersregler.
 Åkare som ingår i landslag kan inte nyttja undantaget.

Fråga 3:
- Åkaren är i dag minior B och skulle egentligen ha gått upp till ungdom 13 den
1 juli, men väljer nu att utnyttja undantagsmöjligheten och stannar kvar i miniorklassen. Om åkaren hinner ta test B2+F3 för minior A innan eller under säsongen – vad händer då?
Svar 3:
- Det är testernivåerna som styr om åkaren är A, B eller stjärn. En åkare som är minior med test B2 och F3 är minior A. Detta gäller även om undantaget i ålder säsongen 2021-2022 nyttjas och åkaren utan undantaget skulle ha varit Ungdom 13 B.
Detsamma gäller t.ex. en ungdom 13 B som egentligen skulle ha gått upp till ungdom 15. Om denna åkare inför eller under säsongen klarar testnivåer B3 och F3 så
blir den åkaren Ungdom 13 A under säsongen.
Fråga 4:
- Kan åkaren gå upp en åldersklass under säsongen om hen efter några månader är redo för det?
Svar 4
- Här gäller lika olika förutsättningar för olika tävlingskategorier:
 I klubbtävlingar och stjärntävlingar finns inga hinder i reglerna för åkare att
växla mellan de åldersklasser som hen uppfyller reglerna för. Det är alltså
möjligt att byta under säsong.
 För åkare som deltar i A-tävlingar gäller valet halvårsvis, dvs åkaren behöver
stanna kvar i samma åldersklass till halvårsskiftet då ny anmälan görs för vårterminen och åkaren kan anmäla sig till en högre åldersklass.
 För åkare som deltar i elitserien och morgondagarserien gäller att valet
görs för hela säsongens deltävlingar och om åkaren kvalar till
SM/JSM/USM/RM gäller vald åldersklass även där. Men om åkaren även deltar på klubbtävlingar, DM och SKF-trofén finns möjlighet att känna på en annan åldersklass så länge åldersreglerna är uppfyllda
Fråga 5:
- Vad händer säsongen 2022-2023 om man utnyttjat undantaget i regler. Hamnar
man ett år bakom även i fortsättningen?
Svar 5:
- Nej, från 2022-2023 gäller ordinarie åldersindelningar även för de som utnyttjat undantaget.
Fråga 6:
- Varför görs det här åldersundantaget under säsongen 2021-2022?

Svar 6:
- Pga pandemin har säsongen inneburit begränsade möjligheter för merparten av
åkare att kunna träna. Alla har varit begränsade i tävlandet. Konsekvensen är att det
varit svårt att förbereda sig för steget upp till en annan ålderskategori. Det har dessutom sett mycket olika ut med begränsningar och möjligheter i olika delar av landet.
Med det här undantaget ges åkare som vill en chans att komma i kapp och bättre
kunna förbereda sig för steget till nästa åldersklass.

Tävlingssäsongen 2021-2022
Säsongen 2021-2022 senareläggs tävlingar i syfte att åkare ska få möjlighet att förbereda
sig efter en säsong som påverkats av Covd-19.
A-tävlingar
Anmälan till A-tävlingar senareläggs från juni till oktober. A-tävlingarna kör i gång i november i stället för september.
Fråga 1:
-

När kan man börja anmäla till A-tävlingar?

Svar 1:
-

Underlag kommer att distribueras i början av sommaren och anmälan öppnar i
IndTA parallellt.

Elitserien/Morgandagarserien
Kvalificering till Elitserien/morgondagarserien sker genom regionala kvaltävlingar som genomförs oktober till november. Elitserien/morgondagarserien kör i gång i december. Elitseriefinalen genomförs inte 2021-2022.
Fråga 1
-

Hur många kvaltävlingar får varje åkare?

Svar 1:
-

Varje åkare får en kvaltävling

Fråga 2:
-

Vad händer om åkaren inte kan delta på sitt tävlingstillfälle pga symptom?

Svar 2:
-

Åkaren kommer då erbjudas tillfälle på ett annat kvaltillfälle. Detta görs i samråd
med SKF:s tävlingsansvarig.

Fråga 3:
-

Vilken kvalpoäng gäller för respektive tävlingsklass?

Svar 3;
-

Den här gången finns ingen kvalpoäng utan ett fast antal platser per klass. Platserna
går till de som tar högst total score på kvaltävlingarna.

Fråga 4:
-

Vilka ska delta i Kvaltävlingar till elitserien/morgondagarserien?

Svar 4:
-

De åkare som har som ambition att kvala in till elitserien/morgondagarserien ska
delta i kvaltävlingarna.

Fråga 5:
-

Varför måste alla kvala? Kan inte de som var med i förra säsongens elitserie/morgondagarserie automatsikt kvala in?

Svar 5:
-

Intaget till elitserien och morgondagarserien bygger vanligen på resultat från föregående säsong. Pga pandemin blev resultaten från 2020-2021 alldeles för tunna för att
utgöra ett rättvis underlag. Många åkare fick av olika anledningar ingen möjlighet till
tävlingstillfälle. Att fylla platserna till 2021-2022 med de åkare som kvalade in till
2020-2021 med resultat från 2019-2020 blir inte rättvis för åkare som utvecklats under senaste säsongerna.

Fråga 6:
-

Får arrangören vid behov fylla ut kvaltävling med en klubbtävling?

Svar 6:
-

Ja, arrangörer kan vid behov fylla ut ES/morgondagar KVAL-tävlingen med klubbtävling. I den klubbtävlingen bör även A-klasser ingå för de A-åkare som inte har som
ambition att kvala till elitserien/morgondagarserien.

SM/JSM/USM/RM i singel/par/isdans
SM/JSM/USM/RM genomförs i april 2022 i stället för i december 2021.
Fråga 1
-

Under ett tränarmöte på SM i Ulricehamn meddelades att RM kommer att utgå
ur SM. Verkställs det till säsongen 2021/2022?

Svar 1:
-

RM kommer att genomföras i samband med SM även säsongen 2021-2022

Uppstart tävlingar A-åkare
Under vecka 36-38 erbjuds SDF och föreningar att genomföra klubbtävlingar som enbart är
riktade mot A-åkare på senior-, junior- och ungdomsnivå.
Fråga 1:
-

Vilka A-åkare avses?

Svar 1:
-

Samtliga A-åkare avses – oavsett om åkaren kommer delta i kvaltävlingar till elitserien/morgondagarserien eller inte.

Fråga 2:
Vad är syftet med dessa klubbtävlingar?
Svar 2:
-

Syftet med dessa klubbtävlingar är att alla A-åkare ska erbjudas att känna på tävlingssituation igen efter det långa tävlingsuppehållet innan de större tävlingarna drar
i gång. Det är dock inget krav att delta på klubbtävling inför säsongen om det skapar
mer stress i förberedelserna.

Fråga 3:
-

Får B-klasser bjudas in?

Svar 3:
-

Nej, klubbtävlingar för B-kategorier drar i gång vecka 39
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