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NYHETSBREV 1
Svenska Konståkningsförbundet utvecklar
tillsammans med fem andra specialförbund
(skidor, cykel, segling, skidskytte och
sportskytte) och Riksidrottsförbundet ett
webbaserat tävlingsadministrativt verktyg för
individuella idrotter (därav namnet IndTA).
Skidförbundet utvecklade grunden till IndTA
och de övriga förbunden har köpt in sig på
koden och därefter enats om vidare utveckling
och anpassningar till respektive idrott.
Syftet med IndTA är att underlätta för såväl
arrangerande som anmälande föreningar och
minimera förekomsten av blanketter och
kopior som ska skickas in och tas emot till
varje tävling.
Samarbetet mellan de 5 förbunden har gjort
att kostnaderna för utvecklingen av IndTA
kunnat hållas betydligt lägre än om ett
förbund gjort utvecklingen på egen hand
(vilket inte hade varit möjligt för ett relativt litet
förbund som Svenska
Konståkningsförbundet). Men samarbetet har
även inneburit många kompromisser och att
systemet inte är anpassat specifikt för någon
av idrotterna.
Vi har i IndTA i dag en bra grund för
vidareutveckling av fler funktioner samt för
förfining av befintliga funktioner.
Projektgruppen (som består av en person per
idrott samt en förvaltare tillsatt av
Riksidrottsförbundet) har redan gemensamt
arbetat fram en åtgärdslista över förbättringar
och nya funktioner samt kosmetiska
ändringar. Men eftersom det är stora
kostnader förknippade med utveckling av

webbsystem kan processen komma att vara
långsam framöver.
Konståkningens komplexa situation med
anmälning där, förutom åkarlicens, även
Planned Program Content (PPC) och testkort
ska ingå har gjort att vårt arbete tagit längre
tid än planerat.
IndTA ska fungera som ett stöd för såväl
anmälande som arrangerande förening, där
alla uppgifter ska kunna hämtas och skickas i
samma webbmiljö. Anmälande föreningar
hämtar åkaruppgifter i IndTA samt knappar in
och sparar Planned Program Contents i
IndTA. Med åkaruppgifter avses namn,
födelsedata (6 siffror) och åkarlicens knuten
till åkaren. Arrangerande förening av
stjärntävlingar, klubbtävlingar och A-tävlingar
läser över anmälningar (inkl Planned Program
Contents för klubb- och A-tävlingar) till
StarComp respektive ClubComp. Tack vare
uppdateringar som Tord Lindberg (utvecklare
av ClubComp och StarComp) lagt ner i
StarComp och ClubComp finns denna
överläsningsmöjlighet.
IndTA är byggt på IdrottOnline och alla
personuppgifter hämtas från IdrottOnline till
IndTA. Det innebär att alla föreningar måste
lägga in såväl alla sina tävlingsåkare som
tävlingsadministratörer i IdrottOnline.
För att börja arbeta med IndTA ska
behörighet och roll tillsättas de personer i
föreningen som ska arbeta med att dels med
att lägga upp och administrera föreningens
tävling/-ar (arrangör) och dels anmäla
föreningens åkare till tävlingar.

I IndTA finns även anpassningar för anmälan
av lag, vilket gör att IndTA ska användas för
samtliga discipliner i konståkning.
Laganmälan krävs för disciplinerna paråkning,
isdans och teamåkning. Individuell anmälan
ska göras av singelåkare.
Under tävlingsledningsutbildningarna för
arrangörer under 2011 och 2012 har alla
deltagare fått en introduktion till verktyget.

Implementeringen av IndTA – tidsplan
 Vecka 23 första nyhetsbrevet med
manualer för roller och behörigheter i
IndTA samt manualer för att lägga upp
evenemang och tävling i IndTA.
 Vecka 26 andra nyhetsbrevet med
manualer för anmälan till tävling samt
information om lösningar för testkort
 30 juni ska alla föreningar ha
registrerat sina tävlingsåkare (alla
nivåer) i IdrottOnline
 1 augusti deadline för arrangörer med
tävling i september att ha lagt upp sina
tävlingar i IndTA*
 15 augusti deadline för SDF/SKF att
sanktionera upplagda tävlingar i
september
 1 augusti träder gränssnitt mot
Folksam i kraft så att alla licenser i
Folksam läses över till en licensmodul
i IdrottOnline. På så sätt följer
licensuppgifterna automatiskt med
åkaren vid anmälan till tävling
 1 september deadline för alla
arrangörer av tävling i oktober och
senare att ha lagt upp sina tävlingar i
IndTA*
 15 september deadline för SDF/SKF
att sanktionera upplagda tävlingar i
oktober och senare

*Viktigt att planera sin tävling noggrant innan
den läggs upp. I samband med att tävlingen
läggs upp anges vilka klasser som ska ingå i
tävlingen. Detta måste alltså vara
genomtänkt.

Behörighet IndTA
Första steget i implementeringen av IndTA blir
för föreningarna och distrikten att tilldela
föreningsadministratörer behörighet och att få
upp fliken IndTA på föreningens IdrottOnlinesida. Tänk igenom vilka i föreningen som är i
behov av behörighet till IndTA. Det bör vara
den person som anmäler till tävlingar samt –
om föreningen arrangerar tävling – en
tävlingsadministratör eller tävlingsledare.

Tävlingskalenderfunktion
I IndTA finns bl.a. en tävlingskalenderfunktion.
Varje arrangör, som via den sedvanliga vägen
med excelfiler, får en tävling sanktionerad ska
lägga upp den i IndTAs
tävlingskalenderfunktion. För detta finns
utförliga manualer.
Innan en tävling läggs upp ska tävlingen
tänkas igenom noggrant – bl.a. vilka klasser
som tävlingar riktar sig till. Lägg inte upp alla
klasser med avsikt att senare sålla och plocka
bort. Tävlingskalendern är även ett
planeringsverktyg för tränarna och de ser på
vilka klasser som ingår i tävlingarna för att
planera säsongen.
För att öka förståelsen för vad de olika
förkortningarna betyder och hur discipliner
och grenar är uppbyggda bifogas
systemparametrarna som är inlagda under
konståkningens inställningar i IndTA.

När en tävling läggs upp får den status
”Ansökt”. Så fort den är sanktionerad får den
status ”Godkänd”. När tävlingen har status
godkänd kan arrangören inte längre göra
ändringar i tävlingen. För att göra ändringar i
tävlingen måste status återgå till ”Godkänd”.
Arrangörsföreningen måste då kontakta den
instans (SDF eller SKF) som godkänt
tävlingen för att få tillbaka den i läge ”Ansökt”.

att distrikten, alla föreningars medlemmar
samt andra hemsidebesökare enkelt kan hitta
tävlingskalendern.

Ca 6 veckor (senast 4 veckor) före tävlingens
genomförande ska arrangörsföreningen ändra
tävlingens status genom att klicka i ”Öppen
för anmälan”. Om behov finns att ta emot
efteranmälningar kan föreningen efter
anmälningstidens utgång förlänga
anmälningstiden fram till dagen för
fastställande av startordning

Alla arrangörer uppmanas att våga prova sig
fram med IndTA och att lägga upp
evenemang och tävlingar. Man kan behöva
göra det ett par gånger för att börja greppa
gången. Och glöm inte att läsa manualerna!

I samband med att anmälningsmöjligheten
öppnas ska även tävlingsinbjudan läggas upp
på arrangörens hemsida med länk till IndTA. I
tävlingsinbjudan ska fortfarande uppgifter om
tävlingen finnas med som:
 Adress och vägbeskrivning till ishallen
 Ev prioritetsordning av
klasser/deltagare
 Ev rekommendationer av logi
 Ev transportlösningar
 Ev måltidslösningar
 Vid kortprogram: regler för vilka
kortprogram resp klass ska ha
 Kontaktperson och kontaktuppgifter
Läs manualer noggrant och ha dem tillhanda
när tävlingen läggs upp.

Nästa steg för föreningar och distrikt blir att
länka från hemsidan till IndTAs kalender, så

Manual för länkning till tävlingskalendern
medföljer detta utskick.
Nästa Nyhetsbrev för IndTA kommer vecka
26 och handlar om att administrera
anmälningar (anmäla till tävlingar i IndTA).

Frågor angående IndTA ställs till Camilla
Fredman på
camilla.fredman@konstakning.rf.se eller 08699 64 30

Lycka till!

Bilagor:






Manual för behörighet
Manual för evenemang/tävlingar
Manual för länk till tävlingskalendern
Karta geografiska nivåer
Systemparametrar

