
Svenska Konståkningsförbundets styrelse ser anledning att upplysa våra medlemmar om följande med 
anledning av att vi har omarbetat våra först utarbetade rekommendationer med anledning av Covid 19.  

De omarbetade och gällande rekommendationerna finns nu på SKF:s hemsida.  

Våra först utarbetade rekommendationer var utformade mot bakgrund av det övergripande syftet med 
skärpta regionala rekommendationer enligt Folkhälsomyndighetens och Riksidrottsförbundets besked 
och befintliga och fungerande lokala lösningar med riskanpassad idrottsträning samt mot bakgrund av 
målet att inkludera så många som möjligt i fortsatt träning med de fysiska, mentala och sociala 
fördelar som idrottsträning har för barn och ungdomar. På så vis har vi också strävat efter att utforma 
rekommendationer som minskar risken för allvarlig negativ verksamhetspåverkan för våra föreningar 
som en följd av att ungdomar kan komma att sluta med idrotten om de behöver göra ett 
träningsuppehåll.  

Vi har dock sett anledning att omarbeta rekommendationerna så att de tydligare är anpassade efter 
regionala rekommendationers råd oavsett det förhållandet att vår idrott är en distansidrott som hittills 
har lyckats väl med att riskanpassa träningen för alla aktiva. Vi är givetvis angelägna om att utforma 
verksamheten så att den minskar risken för smittspridning av Covid 19. Vi har därför nu omarbetat 
våra rekommendationer i samråd med våra specialdistriktsförbund. Flera av dem har redan 
utarbetade rekommendationer på distriktsnivå.  

Eftersom vi har omarbetat våra rekommendationer på förbundsnivå ser vi anledning att svara på 
följande två principiella frågor som vi har fått från många medlemmar rörande träning för aktiva som 
är 15 år eller äldre som i högre eller mindre utsträckning kan ha getts möjlighet att träna inom andra 
förbunds idrotter. 

1. Vi har valt att i de omarbetade rekommendationerna tydligare följa Riksidrottsförbundets 
förtydliganden om regionernas rekommendationer. Vi har därför inte på förbundsnivå öppnat 
för en rekommendation om ett generellt undantag för aktiva som är 15 år eller äldre, även om 
andra specialidrottsförbund kan ha gjort det.  

2. Vi har också valt att i de omarbetade rekommendationerna följa Riksidrottsförbundets 
förtydliganden av den 4 november 2020 om att yrkesförberedande träning inte ingår i 
begreppet yrkesmässig idrott. För yrkesmässig idrott finns vissa undantag som gör att 
yrkesmässigt idrottande kan fortsätta träna oavsett ålder. Vi har därför inte på förbundsnivå 
öppnat för ett undantag för aktiva på landslags-, utvecklingslandslags- och elitserienivå som är 
15 år eller äldre. Dessa aktiva skulle visserligen kunna betraktas som aktiva i 
yrkesförberedande träning men omfattas inte enligt Riksidrottsförbundets definition av 
begreppet yrkesmässig idrott. Vi har gjort denna bedömning även om det inom andra 
specialidrottsförbund i vart fall fram till Riksidrottsförbundets förtydliganden av den 4 
november 2020 om yrkesmässig idrott kan ha gjorts en annan bedömning vad gäller 
undantagsmöjligheter för yrkesförberedande träning. 

Vi hoppas att vi på detta vis har besvarat de huvudsakliga frågor som våra medlemmar kan ha.  

Förbundets rekommendationer ska givetvis betraktas som övergripande och anpassning av 
verksamheten får ske lokalt och regionalt. Föreningar kan ges ytterligare stöd från sitt respektive 
distriktsförbund för ett lämpligt beslut om anpassning av den lokala verksamheten till rådande 
rekommendationer. 

Svenska Konståkningsförbundet ser löpande över vid varje tidpunkt gällande rekommendationer och 
råd och kan vid behov komma att ändra nuvarande rekommendationer. 

Vi tackar återigen alla föreningar, distriktsförbund, åkare, tränare och anhöriga för alla anpassningar 
ni gör för att vi inom rådande rekommendationer ska kunna fortsätta med det vi brinner för, 
konståkning, på ett säkert och ansvarsfullt sätt.  

 


