
Utdrag ur Svenska Konståkningsförbundets föräldrahandbok ”Att vara konståkningsförälder”, september 2015.

Skridskor
Bland det viktigast när man åker konståkning är att ha bra 
skridskor. Vill man lära sig åka konståkning ska man ha taggar 
på skridskorna, det är ingen idé att slipa bort taggarna för 
att det ska bli lättare att åka, för det blir det inte! 

En bra skridsko ska vara rak och stadig. Skenan ska bilda 
90° mot isen. Eftersom man står 3-4 cm ovan isen på en smal 
skena blir påfrestningen på vristen stor, risken för skador 
ökar kraftig med en sned fotställning. Stödytan mot isen är 
60 gånger mindre än när man står på hela foten. Det är 
alltså viktigt att vristen stöds av en känga med kraftigt och 
stadigt skaft.   

Till nybörjare rekommenderar vi en vanlig knytskridsko (ej de 
skridskor som liknar en slalompjäxa) som går att köpa i vilken 
sportaffär som helst. När man har avancerat något så byter 
man till en riktig konståkningsskridsko som köps i särskilda 
butiker. Rådgör med er tränare om när det är dags att byta 
till en mer avancerad skridsko. Mer avancerade skridskor 
är också dyrare men har ett relativt bra andrahandsvärde. 

Skötsel av skridskorna 
Ha alltid gummiskydd på när skridskorna används utanför 
isen men förvara inte skridskorna i gummiskydden, då rostar 
skenorna. Torka av skridskorna efter användning med en 
mjuk, ren handduk och förvara dem i två tygpåsar.

Slipa ofta – gärna 1-2 gånger/termin! Om du har riktiga 
konståkningsskridskor måste du lämna dem till någon som 
har kompetens att slipa konståkningsskridskor, det har de inte  
i sportaffärerna. Fråga vem som slipar skridskor i din förening. 

Hjälm 
Hjälm är ett viktigt skydd som i de allra flesta konståknings-
klubbar är obligatoriskt fram till att åkaren antingen har tagit 
alla Leo-märken eller klarat grundtesterna. Försäkra dig om 
att du vet vad som gäller i din förening. 

När det är dags att ta av hjälmen ska det förstås ske i sam-
förstånd mellan tränare, föräldrar och åkare. Föräldrarna är 
de som avgör när de känner sig trygga med att deras barn 
tar av hjälmen. 
 

Utrustning
Klädsel
När barnet börjar i skridskoskolan är det viktigt att klä sig 
varmt eftersom våra träningsanläggningar ofta är mycket 
kalla. Flera lager på lager är att föredra före tjocka overaller, 
det viktigaste är att barnet håller sig varm och har bra rörelse-
förmåga. Vantar är ett måste, fingervantar eller tumvantar. 

I konståkningsgrupperna ska åkarna ha kroppsnära kläder 
så att ben och armar syns och att rörelseförmågan är god. 
Rådgör med din tränare inför köpet av träningskläder. Det är 
viktig att ha långt hår uppsatt.  

  

 


