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Coronaanpassningar: 

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade den 21 december att 
flertalet nya restriktioner som berör idrottsverksamhet införs den 23 december. 
Syftet är att begränsa den ökade smittspridningen av covid-19.  
 
För svensk konståkning innebär restriktionerna bland annat att arrangemang 
som tävling och uppvisning behöver anpassas. 
 
YKK och Svenska Konståkningsförbundet har bestämt att Kval 2 kommer att 
genomföras men med vissa anpassningar.  
 

❖ Registreringen sker via telefon. 

❖ Ingen närvaro vid fastställande av startordning. 

❖ Publikfritt med fokus på smittsäkert arrangemang för utövarna  

❖ Längre spolpauser i officiell träning och tävling för att hinna ställa om i 
omklädningsrummen och slussa lagen till och från läktare utan trängsel.  

❖ Inga gemensamma prisutdelningar/samlingar där trängsel uppstår. 
Anpassad medaljceremoni.  

❖ Inga gemensamma måltider – de lag som beställt mat får en matlåda.  

❖ Minnesgåva i korg/skål till varje lag som de själva skickar runt  

❖ Möjligheter till god handhygien. Även munskydd erbjuds.  

❖ Städning av omklädningsrum och toalett mellan lagen. 

❖ Lagen kommer att ha möjligheten att uppehålla sig på anvisade platser 
på läktaren för att kunna heja på de andra lagen som tävlar. 

❖ Lagen kommer ha tillgång till eget klassrum där de kan förbereda sig och 
äta sin lunch. Dessutom finns det andra ytor intill klassrummen som 
lagen kan använda som uppvärmningsyta. Alla lag har ansvar för att 
trängsel mellan lagen inte får förekomma.  

❖ Lagen lämnar arenan enligt funktionärernas anvisningar så fort tävlingen 
är över för att undvika trängsel.  

❖ Arenan har en ingång och en annan utgång, för att åkarna inte skall 
mötas i onödan.  

❖ Tillhandahåll luftiga och väl ventilerade domarrum.  

❖ Avstånd mellan tekniska funktionärer vid rinkside, även i tekniska 
panelen. 

 
 

 



Välkomna 

Svenska Konståkningsförbundet och Ytterby Kungälvs konståkare hälsar er varmt välkomna. 

Vi är så glada att trots pågående pandemi kunna genomföra detta kval och hoppas att ni 

kommer få uppleva trevliga och minnesvärda tävlingar. 

Tänk på att alla tider är preliminära och kan komma att ändras. Den senaste versionen av 

handboken finns på YKK:s hemsida och kommer även att mailas till er dagen innan 

tävlingsstart. Eventuella stora förändringar kommer genast att informeras via mail. 

 

https://www.ykk.se/nyheter/?ID=347439&NID=860595 

 

Ackreditering/Kansli/Registrering  

Registreringen sker på fredag via telefon för ungdom, senior & junior 18:00-19:00  
För debutantklassen (och Kungälvstrofén) sker registreringen via telefon på lördag 08:00-

09:00.  

 

 
 

 
Lagflaggor hängs på räcket i ishallen vid uppgången till hockeyns café, så sätter YKK upp dem 
på väggen. 
 
Ackrediteringarna till lagen (åkare, tränare, lagledare) samt övriga lämnas ut på 

tävlingsdagen i kansliet. Lagledare hämtar ackrediteringar till sina lag. Använd 

huvudingången. Kansliet hittas inne i ishallen till höger om läktaren. När ackrediteringarna är 

hämtade så kommer ingen in i arenan utan. 

 

Laginformation   

Fortlöpande information distribueras till lagen via mappar i kansliet. Det är lagledarnas 

skyldighet att kontinuerligt ta del av information i teamboxar och säkerställa att 

informationen når respektive lag. 

Laginformation är placerad i kansliet. Startordningar, tidsschema och resultat anslås utanför 

kansliet, men även på hemsidan. 

 

Fastställande av startordning 

Startordningen inför lördagens kortprogram för junior och senior samt ungdomarnas 

friåkning fastställs genom slumpgenerator. Ingen närvaro av lagen vid fastställande av 

Ulrika Johansson  0709-423880 

Mia Granath   0733-328274 
 

https://www.ykk.se/nyheter/?ID=347439&NID=860595


startordning. Startordning till söndagens friåkning sker i omvänd resultatordning från 

kortprogrammet för junior och senior.  

Fastställande av startordningen slumpas för seniorer, juniorer och ungdom fredagen den 7 

januari klockan 19.00. Debutantklassen i Kungälvstrofén har fastställande av startordning 

lördagen den 8 januari ca klockan 17.30. 

Startordning och tidsschema publiceras på klubbens hemsida  www.ykk.se.   
 

Officiell träning  

Preliminära tider bifogas. För aktuella tider se följande länk: 

https://www.ykk.se/nyheter/?ID=347439&NID=860595 

För lag med två program är träningen 10 minuter för kortprogram och 12 minuter för 

friåkningsprogram. För lag med ett program är träningen 10 minuter. Lagets programmusik 

för respektive program ska spelas två (2) gånger utan avbrott. Ingen annan musik än 

programmusik får spelas under träningen. 

 

Programmusik 

Tävlingsmusiken återges med mp3-filer nedladdade från IndTA. Lagledare uppmanas ha 

reservmusik på USB-sticka med till isen under såväl träning som tävling.  

 

Lagets placering vid officiell träning och tävling  

Kortprogram och friåkning: Varje lag tillåts minst en 1 minuts uppvärmning (utan sin egen 

musik) omedelbart före sitt framträdande. Laget tillåts gå på isen strax efter föregående lag 

har lämnat isen och isen har kontrollerats. Assistenten till skiljedomaren tar beslut om och 

meddelar när laget kan gå ut. Lagen går på isen på vänster sida om domarna och går av på 

höger sida om domarna. 

Från att laget annonseras av speakern har de 30 sekunder på sig att inta startposition och ge 

tecken för start av musik, efter att 30 sekunder har gått startas musiken oavsett om laget är 

på sin plats. Laget kan utnyttja max trettio (30) sekunder för att lämna isen efter genomfört 

tävlingsprogram.  

Under tävlingen ska lagledare, tränare samt reservåkare stå tillsammans med assistenten till 

skiljedomaren vid is.  

 

 

 

 

http://www.ykk.se/
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Omklädningsrum  

Omklädningsrumsfördelning enligt schema. Inga väskor får förvaras i ishallen förutom på 

lagets anvisade plats på läktaren. Tänk på att inte lämna kvar några värdesaker. 

Omklädningsrummen kommer att städas ordentligt efter varje lag. Lagen kommer även ha 

tillgång till ett klassrum (se info nedan). 

 

Uppvärmningsyta  

Det finns uppvärmningsytor på Thorildskolan, som ligger strax intill ishallen.  YKKs värdar 

hjälper er och visar var ni kan värma upp med avstånd till andra lag. Alla ansvarar 

tillsammans att trängsel inte förekommer. Om vädret tillåter så finns stora ytor utomhus för 

uppvärmning. 

 

Varje lag har även tillgång till ett klassrum i Thorildskolan för samling, förberedelser mm. 

Värdarna på skolan öppnar ert klassrum. Viktigt att ni anländer till skolan (och ishallen) i 

samlad trupp och vid dörren möter våra värdar er och visar vägen till ert klassrum. 

 

OBS! Inget glitterspray eller annat glitter får användas inne, varken i Thorildskolan eller i 

ishallen. Vänligen respektera detta och gör det ute. 

 

Arena/ishallen/läktaren 

För att vi skall kunna genomföra en smittsäker men ändå rolig tävling, så finns en del 

anpassningar att förhålla sig till inne i arenan/ishallen.  

 

Vi vill gärna att åkarna skall få titta på varandra både på träning och tävling så mycket som 

möjligt. Vi hoppas att alla kommer att heja på varandra, så lagen kan få känna av 

tävlingskänsla och få uppleva ett kval med god stämning. Läktaren kommer att delas in i 

avgränsade zoner, där varje lag får sin egen. Viktigt att respektera zonerna och hålla avstånd. 

YKK har läktarvärdar som hjälper lagen hitta sin plats. Anländ i samlad trupp. Lagen (åkare, 

tränare och lagledare) får endast ackreditering till den egna tävlingsdagen (vilket innebär för 

 

musik 

Domare Press SKD 

Kiss and Cry 
På isen Av isen 

Läktare/lag 

Press 



ungdom på lördag och för debutanter på söndag).  

 

Vi behöver också respektera vilka ingångar och utgångar som är bestämt, för att kunna hålla 

avstånd och undvika onödig trängsel. I arenan står det tydligt vilken in- eller utgång ni skall 

använda och det finns så klart YKK-värdar vid alla entréer.  När lagen skall in till 

omklädningsrummen används spelaringången. När laget skall in på läktaren används 

huvudingången. Alla samlingar sker utanför med avstånd till andra lag och besökare till 

simhallen.  När lagen skall lämna omklädningsrummen, efter träning eller tävling, används 

utgången längst ned i korridoren och sedan följ pilarna/skyltarna ut eller in till läktaren.  Se 

bild nedan. 

 

 

Tränare & lagledare 

Utanför hockeyns klubbrum en trappa upp i ishallen finns kaffe, the & fika till lagledarna och 

tränarna mellan 09:00-16:00.  

 

Tävlingsstart 

Lördag 14:30 kvaltävling  
Söndag 14:00 kvaltävling och klubbtävling  
 

Medaljceremoni 

Medaljceremoni för ungdom i kvaltävlingen förrättas på lördagen efter tävlingarnas slut för 

de tre bäst placerade lagen i Kiss & Cry. Där tar lagkapten (max två per lag) i varje lag emot 

medaljer och övriga i laget sitter kvar på läktaren på anvisade platser. 

Medaljceremoni för övriga lag i kvaltävlingen och klubbtävlingen förrättas på söndagen så 

snart som möjligt efter tävlingarnas slut för de tre bäst placerade lagen på samma sätt som 

på lördagen.  



Alla lagen kommer att uppmärksammas och få priser av YKK. Dessutom får alla deltagare en 

minnesgåva (direkt efter åket) av Svenska konståkningsförbundet.  

Vi ser gärna att lagkapten har tävlingsklänning och skridskor (+ skydd) på sig för fotografering 

och för att prisutdelningen ska bli så vanlig som möjligt. 

 

Lunch 

De lag som beställt lunch kommer att få den i portionsförpackning och kan äta den i sina 

respektive klassrum på Thorildskolan. Ingen dryck serveras varken i omklädningsrummen 

eller vid lunchen så ta med egen vattenflaska.  

Två ledare per lag hämtar matlådorna i Thorildskolans foajé.  Lagledare ansvarar för att det 

hämtar rätt specialkost till sina åkare, det kommer vara uppmärkt med namn och lag. Lagen 

samlar in skräpet i plastsäckar och återlämnar till värdarna i foajén efter de ätit. Packa gärna 

lådorna i varandra så de tar så liten plats som möjligt. 

Lunchmeny: 

Lördag: Spagetti & köttfärssås samt vegetariskt alternativ 

Söndag: Kycklinggryta med currysås & ris samt vegetariskt alternativ  

 

Apotek  

Närmsta apotek hittar ni på Kongahälla Center.  

 

Kontaktinformation 
 

Tävlingsledare: Lars Andersson 0700-207892 

Vice tävlingsledare: Pernilla Johnsson 0702-554200 

Mailadress: tavling@ykk.se  
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DELTAGANDE LAG KVAL 2 

Ungdom  

Team Caprice, Nacka Teamåkningsklubb 

Team Harmony, Föreningen Ytterby Kungälvs konståkare 

Team Limelight, Mölndals Konståkningsklubb 

Team Luna, Konståkarna Borås 

Team Seaflowers, Tjörns Konståkningsklubb 

Team Serenity, Föreningen Ytterby Kungälvs konståkare 

Team Together , Kungsbacka Konståkningsklubb  

 

Juniorer  

Team Seaside,  Tjörns Konståkningsklubb 

Team Spirit,  Kungsbacka Konståkningsklubb 

 

Seniorer 

Team Inspire, Landvetter Konståkningsklubb 

 

Klubbtävlingen Kungälvstrofén 

Debutanter 

Team Fantazy, Föreningen Ytterby Kungälvs konståkare 

Team Happiness,  Kungsbacka Konståkningsklubb 

Team Seabird, Tjörns Konståkningsklubb 

Team Seastar, Tjörns Konståkningsklubb 

Team Symphony, Föreningen Ytterby Kungälvs konståkare 

  



Tekniska funktionärer Kval 2: 

 

TC Anna Nylén Föreningen Ytterby Kungälvs konståkare 

TS Amanda Bergkvist Göteborgs Konståkningsklubb Synchro 

TS ass Jenni Honkila Föreningen Ytterby Kungälvs konståkare 

DVO Anna-Karin Holmqvist Göteborgs Isdansklubb 

DVO Jenny Eriksson Växjö Konståkningsklubb 

SKD Marie Mattsson Tjörns Konståkningsklubb 

Poängdomare  Lydia Alkvik Göteborgs Konståkningsklubb Synchro 

Poängdomare  Christine Sandgren Göteborgs Konståkningsklubb Synchro 

Poängdomare  Imi Raabe Partille Konståkningsklubb 

Poängdomare  Emma Wikberg Tjörns Konståkningsklubb 

Poängdomare   Alexandra Svärd Mölndals Konståkningsklubb 

    

Teknisk support Dan-Erik Bergström Svenska Konståkningsförbundet  

    

 

 

 

 

 

 

  



TIDSSCHEMA - SYNKROKVAL 2 OFFICIELLTRÄNING LÖRDAG 
    

Lag 
Omkl
-rum 

Enter 
DSG 

Exit 
DSG 

Wait at 
DSG 

Enter ice 
Exit  
ice 

Exit 
DSG 

CAPRICE 1 09:15 09:57 09:58 10:00 10:10 10:30 

TOGETHER 3 09:25 10:07 10:08 10:10 10:20 10:40 

SEAFLOWERS 5 09:35 10:17 10:18 10:20 10:30 10:50 

Spolning        10:30 11:00   

LIMELIGT 2 10:15 10:57 10:58 11:00 11:10 11:30 

HARMONY 4 10:25 11:07 11:08 11:10 11:20 11:40 

SERENITY 6 10:35 11:17 11:18 11:20 11:30 11:50 

LUNA 1 10:45 11:27 11:28 11:30 11:40 12:00 

Spolning         11:40 12:10   

SPIRIT 3  11:25 12:07 12:08 12:10 12:20 12:40 

SEASIDE 5  11:35 12:17 12:18 12:20 12:30 12:50 

Spolning         12:30 12:50   

INSPIRE  2 12:05 12:47 12:48 12:50 13:00 13:20 

Spolning         13:00 13:20   

 

 

 

TIDSSCHEMA - SYNKROKVAL 2 TÄVLING LÖRDAG 

       

Lag 
Omkl-
rum 

Enter 
DSG 

Exit 
DSG 

Wait at 
DSG 

Enter ice Exit ice 
Exit 
DSG 

CAPRICE 1 13:50 14:27 14:28 14:30 14:37 14:52 

TOGETHER 3 13:57 14:34 14:35 14:37 14:43 14:58 

SEAFLOWERS 5 14:03 14:40 14:41 14:43 14:49 15:04 

Spolning     14:49 15:19  

LIMELIGHT 2 14:39 15:16 15:17 15:19 15:26 15:41 

HARMONY 4 14:46 15:23 15:24 15:26 15:32 15:47 

SERENITY 6 14:52 15:29 15:30 15:32 15:38 15:53 

LUNA 1 14:58 15:35 15:36 15:38 15:44 15:59 

Spolning     15:44 16:14  

SPIRIT 3 15:34 16:11 16:12 16:14 16:22 16:37 

SEASIDE 5 15:42 16:19 16:20 16:22 16:29 16:44 

Spolning     16:29 16:49  

INSPIRE 2 16:09 16:46 16:47 16:49 16:57 17:12 

  



 

TIDSSCHEMA - SYNKROKVAL 2 OFFICIELLTRÄNING SÖNDAG 

 

       

Lag 
Omkl-
rum 

Enter 
DSG 

Exit 
DSG 

Wait at 
RS 

Enter ice Exit ice 
Exit 
DSG 

SEABIRD 3 09:25 10:07 10:08 10:10 10:20 10:40 

SEASTAR 5 09:35 10:17 10:18 10:20 10:30 10:50 

SYMPHONY 2 09:45 10:27 10:28 10:30 10:40 11:00 

FANTAZY 4 09:55 10:37 10:38 10:40 10:50 11:10 

Spolning        10:50 11:20   

SEASIDE 6 10:35 11:17 11:18 11:20 11:31 11:51 

SPIRIT 1 10:46 11:28 11:29 11:31 11:42 12:02 

Spolning        11:42 12:02   

INSPIRE 3 11:17 11:59 12:00 12:02 12:14 12:34 

Spolning         12:14 12:34   

 

 

TIDSSCHEMA - SYNKROKVAL 2 TÄVLING SÖNDAG 

 

  
    

 

Lag 
Omkl-
rum 

Enter 
DSG 

Exit 
DSG 

Wait at 
RS 

Enter ice Exit ice 
Exit 
DSG 

SEABIRD 3 13:30 14:07 14:08 14:10 14:16 14:28 

SEASTAR 5 13:36 14:13 14:14 14:16 14:22 14:34 

SYMPHONY 2 13:42 14:19 14:20 14:22 14:27 14:40 

FANTAZY 4 13:48 14:25 14:26 14:28 14:34 14:46 

Spolning        14:34 15:01   

SEASIDE 6 14:21 14:58 14:59 15:01 15:10 15:25 

SPIRIT 1 14:30 15:07 15:08 15:10 15:18 15:33 

Spolning        15:18 15:38   

INSPIRE 3 14:58 15:35 15:36 15:38 15:47 16:02 

 

 


