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Godkända tester ska läggas in i IndTA
Nu finns det en testkortsfunktion i IndTA, som
tagits fram för att ytterligare förenkla för såväl
anmälande som arrangerande föreningar.
Alla föreningar som har aktiva åkare med
någon godkänd test (från Grundtest) ska
skicka in papperskopia av första sidan
(godkända tester) av testkortet till Svenska
Konståkningsförbundet. Kuvertet ska vara
Svenska Konståkningsförbundet tillhanda
senast 2 september 2013. Det är alltså endast
sidan med godkända tester som är intressant
ur tävlingsaspekt och som läggs in i IndTA.
Det fysiska originalkortet är fortfarande att
betrakta som värdehandling då det även
fortsättningsvis krävs för testtillfällen.
Rutinen för säker förvaring av testkort bör
alltså inte förändras.
Inmatning av testkort steg för steg:
1. Varje förening ska kontrollera att deras
resp. åkares testkort innehåller
korrekta uppgifter om namn,
födelsedata och föreningstillhörighet
för att säkerställa att rätt åkare ska få
rätt test markerad i IndTA.
2. Testkorten ska vid kopieringstillfället
vara uppdaterade med senaste
godkända test.
3. Kuvertet med kopior av testkort ska
märkas med ”Föreningens namn”
samt ”Testkort” och skickas till
”Svenska Konståkningsförbundet,

Idrottens Hus, 114 73 Stockholm”.
Obs! Endast ett kuvert per förening
med samtliga testkort. Inscannade
testkort som mailas accepteras inte
(se dock undantag punkt 8).
4. Kuvertet ska förses med erforderligt
porto och läggas på postlådan så att
det är Svenska Konståkningsförbundet
tillhanda senast 2 september 2013.
5. Svenska Konståkningsförbundet
knappar in testerna i IndTA under
perioden 2 september – 16
september.
6. För åkare som under perioden 2
september – 16 september testar och
får tester godkända, ska första sidan
med tillägg av godkänd/-a test/-er
scannas in och mailas till
camilla.fredman@konstakning.rf.se
snarast. I ämnesraden ska det framgå
att mailet innehåller uppgradering av
redan inskickade testkort. Viktigt att
avsändaren kontrollerar det
inscannade testkortets utseende och
säkerställer att det är läsbart.
7. Varje förening ombeds att göra en
kontroll av de inmatade testerna i
IndTA. Föreningen kontrollerar att
inlagda tester överensstämmer med
det som står på originalkorten. Manual
om hur det går till publiceras/
distribueras i augusti.

När testkorten ligger i IndTA kommer de att
följa med varje åkares anmälan till tävling,
vilket innebär att anmälande förening inte
behöver skicka in testkort separat längre.
Arrangerande förening kan exportera hela
anmälningslistan till excel och får därmed
anmälda åkares tester sammanställda och
klara för kontroll.

Framtida tester
Fr.o.m. 16 september ställs det lite högre krav
på arrangerande förening och på
skiljedomarna vad gäller tester. Skiljedomare
av tester kommer att ha redigeringsbehörighet
i testkortsfunktionen i IndTA. Arrangören ska
tillhandahålla dator och inloggning så att
skiljedomaren efter avslutad test kan mata in
godkända tester.
”Steg för steg”-anvisning avseende tester
efter 16 september:
1. Föreningar som har domare måste
lägga in sina domare i IdrottOnline för
att de ska kunna få behörighet till
testkortsfunktionen och fungera som
skiljedomare på test.
2. Förbundet tillsätter behörighet och
delar ut inloggningsuppgifter till
skiljedomare av test.
3. Åkare som ska testa ska vid
testtillfället fortfarande lämna in
testkort samt bevis på erlagd
licensavgift.
4. Arrangören förbereder så att dator och
internetuppkoppling finns vid
testtillfället
5. Domarna kan fortfarande välja att fylla
i testkorten fortlöpande, men måste i

sina protokoll göra noggranna
anteckningar om vilka tester som är
godkända.
6. Efter avslutad test matar
skiljedomarna in de godkända testerna
i IndTA. Skiljedomarna kommer att ha
förbundsinloggning och kommer
därmed åt alla föreningars
medlemmar, men de kan endast se
och redigera i testkortsfunktionen –
ingen annan del.
7. Om internet i ishallen inte fungerar kan
skiljedomaren i samråd med
arrangören och i möjligaste mån med
berörda föreningar, spara
inmatningarna och utföra dem snarast
möjligt (inom 24 timmar) efter avslutad
test. Viktigt att säkerställa att åkare
inte behöver testet för att anmälas till
tävling samma kväll (om sista
anmälningsdag).
8. Föreningarna anmodas att kontrollera
att inmatning av tester i IndTA
stämmer överens med det som står på
testkorten efter varje genomförd test.
9. Om uppgifter om godkänd test på
testkort inte överensstämmer med
inmatning, måste berörd förening
snarast kontakta skiljedomaren för
konsultation av dennes anteckningar.
10. Om problem uppstår med inmatning
av godkända tester ska Svenska
Konståkningsförbundet kontaktas så
snart som möjligt (kan vara
efterföljande vardag) på
camilla.fredman@konstakning.rf.se
och figureskating@konstakning.rf.se
eller telefon 08-699 64 30.

Testkortsfunktionen är mycket enkel och lätt
att använda för skiljedomarna. En manual för
skiljedomare av tester kommer under
sommaren att tas fram och finnas tillgänglig
från 15 augusti. Domare erbjuds även en
genomgång av testkortsfunktionen i samband
med utbildningsveckan i Skövde söndag 1
september. Genomgången är förlagd till
eftermiddagen och tar max en timme.
Initialt är det av största vikt att alla inblandade
är så förberedda som möjligt inför testtillfällen
och även möter eventuella problem med en
lösningsorienterad inställning.
Ingen åkare ska bli lidande av eventuella
tekniska eller handhavandeproblem, utan
kontakt ska då tas med förbundet. Även om
ett sista anmälningsdatum till tävling passeras
(kan hända om testet ligger måndag em/kväll)
så löses det om kontakt med förbundet tas
snarast.
Viktigast nu är:
 att alla föreningar säkerställer att
hanteringen av kopior av testkort
enligt punkt 1-7 på första sidan
 alla föreningar som har domare
lägger in dessa i sina resp
medlemsregister i IdrottOnline.

För mer information om IndTA se här:
http://iof2.idrottonline.se/SvenskaKonstakning
sforbundet/Konstakningsforbundetshemsida/T
avlingsverksamhet/IndTA/

Vid frågor om IndTA kontakta
Camilla Fredman, tävlingsansvarig på
Svenska Konståkningsförbundet
E-post:
Camilla.fredman@konstakning.rf.se
Telefon: 08-699 64 30
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