
    

   

Protokoll Årsmöte 2021  

 
1. Mötet öppnas av Svenska Triathlonförbundets ledamot Henrik Jansson och alla hälsas 

välkomna till mötet som genomförs digitalt. Parentation hålls. 
 
2. Upprop hålls och röstlängden fastställs till 33 röster (bilaga 1). 

 
3. Mötet förklaras behörigt utlysts. 
 
4. Håkan Leeman väljs till ordförande på mötet. 
 
5. Ola Silvdahl väljs till sekreterare på mötet. 
 
6. Monica Sjans, Qwarnsveden TK och Fredrik Überbacher, Triathlon Väst väljs till rösträknare 

och att justera protokollet. 
  
7. Årsredovisning 2020 (bilaga 2) och Verksamhetsberättelse 2020 (bilaga 4) presenteras och 

läggs med godkännande till handlingarna. Revisionsberättelsen (bilaga 3) presenteras. 
 
8. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 
9. Som arrangörer för SM 2022 presenteras Borås Triathlon (lång), på övriga distanser är SM-

arrangörer ännu inte beslutade. 
 

10. Verksamhetsplan 2021 (bilaga 5) och budget 2021 (bilaga 6) presenteras.  
 
11. Motioner och förbundsstyrelsens förslag / propositioner: 

 a) Proposition 1 – Tävlingsregler / allmänt (bilaga 7) 

 Beslutas att bifalla förbundsstyrelsens proposition. 

b) Proposition 2 – Tävlingsregler / utväxling (bilaga 8) 
 
Beslutas att bifalla förbundsstyrelsens proposition. 

c) Proposition 3 – Stadgeändringar (bilaga 9) 
 
Förbundsstyrelsen yrkar ändringar i stadgarna enligt bilaga 9, med en justering på mötet i att 
ändra under paragraf 3.1, tiden för anmälan av ombud: 
 
Årsmöte består av ombud för föreningarna utsedda genom beslut av respektive förenings 
årsmöte eller styrelse. 
 
Anmälan av ombud till årsmötet ska göras senast en månad 14 dagar innan årsmötet, 
varvid fullmakt från föreningen ska bifogas. I fullmakten ska ombudets rösträtt anges.  
 
Ombud skall medföra fullmakt från sin uppdragsgivare. I fullmakten skall ombudets rösträtt 
anges. 
 
Ombud får inte företräda mer än en förening och får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. OS
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Om det utsedda ombudet får förhinder att delta på årsmötet kan ersättare anmälas fram 
till årsmötets registrering, varvid fullmakt för ersättaren från föreningen skall bifogas. I 
fullmakten ska ersättarens rösträtt anges. 
 
Gävle TK yrkar på att paragrafen 4.1 bordläggs till nästa årsmöte för att styrelsen ska få 
möjlighet att komplettera förslaget på stadgeändringar så att det framgår att STF har en 
sekreterare och att det är en Generalsekreterare som utför den funktionen. 
 
Stockholm City Triathlon yrkar på avslag av hela propositionen. 
 

i) Beslut Proposition 3 med undantag för paragraf 4.1  
Beslutas att bifalla förbundsstyrelsens förslag till ändringar av stadgarna efter 
votering 25-8. 

 
ii) Beslut Proposition 3 paragraf 4.1  

Beslutas att bifalla förbundsstyrelsens förslag till ändringar av stadgarna efter 
votering 22-9. 

d) Proposition 4 – Svensk Triathlon 2028 (bilaga 10) 
 
Beslutas att anta vår gemensamma åttaåriga strategi – Svensk Triathlon 2028, med en 
avstämning 2024 om var vi befinner oss i relation till målen och om behov finns göra 
eventuella justeringar.   

 
12. Avgifter för 2022 
 
 Beslutas att anta oförändrade avgifter presenterade nedan (gäller från och med 2022): 
 
 Medlemsavgift:  
 1.500 kronor/år 
 
 Licensavgift: 
 Helår (A-licens) 18 år och uppåt: 350 kronor 
 Helår (B-licens) upp t.o.m. 17 år: 200 kronor 
 Endagslicens: 200 kronor 
 
 Sanktionsavgifter: 
 Föreningar 
 Fast sanktionsavgift: 250 kronor per tävling 
 Rörlig sanktionsavgift: 30 kronor per anmäld deltagare (över 18 år) 
 
 Bolag 
 Fast sanktionsavgift: 1.500 kronor per tävling 
 Rörlig sanktionsavgift: 40 kronor per anmäld deltagare (över 18 år) 

 
13. Beslutas att för en tid av två år välja Henrik Nöbbelin som förbundsstyrelsens ordförande. 

 
14. Beslutas att välja följande personer på angiven tid som ledamöter att ingå i 

förbundsstyrelsen: 
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Jonas Hedeback 2 år ordinarie ledamot omval 
Jonas Rylander 2 år ordinarie ledamot nyval 

 Tobias Marklund 2 år ordinarie ledamot nyval 
 Jannike Linné 2 år ordinarie ledamot nyval 
 
15. Beslutas att för en tid av ett år välja Karin Eriksson (Grant Thornton) som förbundets revisor 

och Henrik Leandersson (Grant Thornton) till revisorssuppleant. 
 

16. Beslutas att för en tid av ett år välja följande personer att ingå i valberedningen: 
 
 Elin Bommenel – ordförande 
 Jonas Haglund – ledamot 
 Thomas Rehn – ledamot 
 
17. Som representanter att ingå som ledamöter i förbundsstyrelsen anmäls för anställd personal 

Lotta Johansson (ordinarie) och Maja Carlsson (suppleant), samt som aktivas representant 
Jenny Nilsson.  

 
18. Beslutas att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utse STF:s representanter på RIM 2021. 

 
19. Inget föredragande från förbundsstyrelsen. 
 
20. Mötet avslutas.  
 
 
 

Göteborg 2021-03-20 
 
 
 
Vid protokollet Ordföranden 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Ola Silvdahl Håkan Leeman 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Monica Sjans Fredrik Überbacher 
 

 
 

Ola Silvdahl (14 Apr 2021 22:22 GMT+2) Håkan Leeman (15 Apr 2021 08:30 GMT+2)

Monica Sjans (16 Apr 2021 14:07 GMT+2)
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Röstlängd 2020-12-31

Föreningsnamn Kommun

1Life IF Örnsköldsvik

338 Småland Triathlon & MF Ljungby

3City Triathlon Trollhättan

Aktivitus Sports Club Göteborg

Alingsås Triathlonklubb Alingsås

1 Alnö Race Team Sundsvall

Alsterbro IF Nybro

Anderstorp OK Gislaved

Andrarums IF Tomelilla

Apladalens Löparklubb Värnamo

Athletic Club Salt Lake Nacka

AXA Sports Club Stockholm

Bjäre Triathlon Ängelholm

Björnstorps IF Lund

2 Bohuslän Endurance Sports Club Göteborg

Bokenäs IF Uddevalla

Brittatorps TK Växjö

Broby GoIF Flen

Bromma SS Stockholm

Bromöllaortens Simsällskap Bromölla

Brudpiga RK Leksand

CK Aspen Lerum

CK Fix Helsingborg

CK Nollåtta Danderyd

CK Sävast Boden

3 CK U6 Tidaholm

Club Active Island Tjörn Tjörn

Colting Borssén Triathlonklubb Borås

CSK Ludvika Ludvika

Cycling Academy Sport Club Laholm

Cykelklubben SubXX Stockholm

Dalarö SK Haninge

4 Dalregementets IF Falun

Donkeys Triathlon Göteborg

5 EC Sports Club Norrköping

Eksjö Garnison IF Eksjö

Ekängens IF Linköping

Elmhults SC Älmhult

Emmaboda SS Emmaboda

Enköpings CK Enköping

Ericsson Stockholm IK Stockholm

Eskilstuna IK Triathlon Eskilstuna

Fagersta Södra IK Fagersta

Falu SS Falun

Finspångs Cykelamatörer Finspång

FK Herkules Triathlon Mölndal

Flen Sport & Hälsa IF Flen

FMTIS IF Örebro



Föreningsnamn Kommun

Fredrikshof IF CK Stockholm

Frosta Multisport Höör

Färjestadens Motions IF Mörbylånga

G3 Sport Stockholm

Glasrikets RC Nybro Nybro

Gnosjö FK Gnosjö

Gråmanstorp Runners Klippan

6 Gällivare Endurance Club Gällivare

7 Gävle Triathlon Klubb Gävle

Göteborgs Atlet- & Triathlonsällskap Göteborg

Göteborgs Polismäns IF Göteborg

Halmstad Garnisons IF Halmstad

Halmstadtriathleterna Halmstad

Hedemora Endurance Club Hedemora

8 Heleneholms IF Tri Team Malmö

Hemsö IF Härnösand

HiQ Sports Club Stockholm

Hisingens CK Göteborg

Hjo Velocipedklubb Hjo

Horla Friskvårdsförening Vårgårda

Hossmo RC Kalmar

Hudik Triathlon Klubb Hudiksvall

Hultsfreds LK Hultsfred

Hägersta GF Köping

Hälle IF Uddevalla

Hässleholm Freeflow AC Hässleholm

Höga Kusten Cyklisterna Kramfors

Högby IF Borgholm

9 Höglandets Triathlon Nässjö

I 2 IF Karlstad Karlstad

IBM Club Sweden Stockholm

IF Göta Karlstad Karlstad

10 IFK Sala Sala

IFK Österbymo Ydre

IK CAPA Karlstad

IK Fyris Uppsala Uppsala

IK Granit Sotenäs

IK Hakarpspojkarna Jönköping

IK NocOut.se Linköping

IK Trasten Mark

IK Wilske Falköping

11 IK Vinco Ystad

Ironmaniac Triathlon Club Huddinge

12 IS Göta Friidrott & Triathlon Helsingborg

13 Julita Triathlon Katrineholm

Järfälla Triathlonförening Järfälla

KA 3 IF Gotland

Kalmar CK Kalmar

14 Kalmar RC Triathlon Kalmar

Kalmar SS Kalmar



Föreningsnamn Kommun

Karlshamns SK Karlshamn

Karlskrona SS Karlskrona

KIF Toredal Salem

Kinds Go Green CK Tranemo

Kisa SK Kinda

KK Karpen Perstorp

Klubb Sisu Multisport & Triathlon Helsingborg

Knivsta CK Knivsta

Korpen Vadstena Motionsidrottsförening Vadstena

Kristianstads TK Kristianstad

Kristinehamns Multisport Klubb Kristinehamn

Kungsbacka SS Kungsbacka

Kungsörs SK Kungsör

Kurdistan Triathlon Club Stockholm

Kållandsö GOIF Lidköping

Lidingö Triathlon Lidingö

Lidköpings CK Lidköping

Lindecyklisterna Nora

LK Nyköpings Runners Nyköping

LK Trollhättan-Vänersborg 88 Trollhättan

Lulekamraterna Motion och Löparklubb Luleå

Luleå CK Luleå

Luleå Triathlon Boden

Lysekil Skid & Löparförening Lysekil

Lödde Tri Kävlinge

Lönashults GoIF Alvesta

Markaryd Friluftsklubb Markaryd

15 Mattila Idrottsklubb Torsby

Midnight Warriors Triathlon Club Borås

MIND Triathlon Sports Club Hässleholm

MOB IF Nacka

Mora CK Mora

Mora Triathlonklubb Mora

16 Motala Triathlon Club Motala

Målilla-Mörlunda SK Hultsfred

Mälardalens Triathlonklubb Västerås

Mälarö SOK Ekerö

17 Mölndal Outdoor IF Mölndal

Mörbylånga GOIF Mörbylånga

Norbergs CK Norberg

Norra Stockholm Endurance Österåker

Norrköping Triathlon Norrköping

Näset Triathlonklubb Vellinge

O2 Extreme Team Mölndal

Ocab RunningClub Kalmar

Oskarshamns SK Oskarshamn

Peking Athletes Norrköping

18 Qwarnsvedens Triathlonklubb Borlänge

Race & Shine Sports Club Sollentuna

Rejlers IF Växjö



Föreningsnamn Kommun

Ringmurens CK Gotland

Ringsjö SK Hörby

Roden Triathlon Club Vallentuna

Ronneby SS Ronneby

Rooster Club Varberg IF Varberg

Roslagens Triathlon IF Norrtälje

Ryssbergets IK Bromölla

Saltarö Joggers Triathlonklubb Värmdö

Saltsjöbaden Triathlonsällskap Nacka

Sandvikens CK Sandviken

Set Sail IF Arvika

Sharks Sports Club Solna

Sigtuna Märsta Arlanda CK (SMACK) Sigtuna

Sigtuna Sports Club Sigtuna

19 Sillhövda AIK Karlskrona

Sjöbo SS Sjöbo

SK 1970 Borås

SK Elfsborg Borås

SK Ena Enköping

SK Graal Markaryd

Skellefteå AIK CK Skellefteå

Skruvstads Idrottsklubb Grums

Skövde Triathlonklubb Skövde

20 Slite Sportklubb Gotland

SLK Oxelösund Oxelösund

Sockertoppen IF Strömsund

SOK Knallen Borås

Solvikingarna Göteborg

South Wermland Sports Club Säffle

Sports Club SPC Vallentuna

Springtime Sports Club Stockholm

Spårvägen SF Stockholm

Stallarholmens SK Strängnäs

21 Stockholm City Triathlon Stockholm

Stockholm Långdistansklubb Stockholm

Stockholm Multisport Klubb Stockholm

Stockholmspolisens IF Triathlon Stockholm

Strängnäs CK Strängnäs

Strömsholms SS Hallstahammar

22 Stöcke TS Järnet Umeå

Svartå IF Degerfors

Säters IF Triathlon Säter

Sävedalens Cykelklubb Partille

Söderhamns Skärgårds Multisportförening Söderhamn

Södertörns CK Haninge

Team 30K IF Skövde

Team B3 Sundsvall

Team Blekinge LF Karlskrona

Team Gnestahälsa IF Gnesta

Team Jarla Cykelklubb Stockholm



Föreningsnamn Kommun

Team Kalmarsund Cykelklubb Mörbylånga

Team KBK Bikes CK Falun

23 Team Kungälv IS Kungälv

Team LeWa Sport Motala

Team Ormsalva Athletic Club Mora

Team Power Woman Stockholm

Team Simcoachen Göteborg

24 Team Sméstan CK Triathlon Eskilstuna

Team Snabbare IF Nacka

Team Swedemount SC Tanum

Team Trelleborg Triathlon Trelleborg

25 Team Triathlon & Multisport Halmstad

Telia Idrott o Fritidsförening Jönköping

26 Terrible Tuesdays Triathlon Club Stockholm

Tierps CK Tierp

Tjust Bike & Running Club Västervik

27 TOT Triathlon Club Stockholm

Tranemo IF Skidklubb Tranemo

28 Triathlon Syd Lund

29 Triathlon Väst Göteborg

Trifit Idrottsförening Jönköping

Trimate SK Högsby

TwinPeaks Triathlon Klubb Falköping

Tyresö SS Tyresö

Ulricehamns Triathleter Ulricehamn

30 Umara Sports Club Göteborg

31 Umeå SS Umeå

UT Kolmården Norrköping

Utbrytarna SK Huddinge

Valbo AIF Gävle

Vallentuna CK Triathlon Vallentuna

Vansbro AIK Simklubb Vansbro

Varbergs Sim Varberg

Vélo Performance Racing Team Nora

Westcoast Sports Club Göteborg

32 Väsby SS Triathlon Upplands-Väsby

Västerås Cykelklubb Västerås

Västerås Löparklubb Västerås

Västerås Simsällskap Västerås

Västerås Triathlonklubb Västerås

Västra Ämtervik IF Sunne

YO Running Club Stockholm

33 Åkersberga Triathlonförening Österåker

Ålems OK Mönsterås

Älta Triathlon Club Nacka

Örebro AIK Örebro

Örestadcyklisterna IF Landskrona

Östersund Triathlon Östersund



SWEDEN 

TRILlTHLON 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01- 2020-12-31 

Styrelsen för Svenska Triathlonförbundet avger härmed följande årsredovisning. 

Innehåll 

Förvaltningsberättelse 

Resultaträkning 

Balansräkning 

Tilläggsupplysningar 

Sida 

2 

4 

5 

7 

Om inte annat anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parantes avser 

föregående år. 

 



Svenska Triathlonförbundet 
802400-0997 

Årsredovisning 2020

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Verksamhetens art och inriktning 

• Svenska Triathlonförbundet (STF) är en ideell förening med uppgift att
administrera, utveckla och marknadsföra idrotten triathlon, samt multisporterna
duathlon, aquathlon, vintertriathlon, terrängtriathlon och paratriathlon i Sverige.

• STF är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska Kommitte (SOK),
World Triathlon (fd. ITU) och Europe Triathlon (ETU).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

• Coronapandemin hade stor påverkan på svensk triathlons verksamhet - tävlingar
och läger behövdes ställas in, inklusive det sedan flera år planerade
Europamästerskapet i Malmö.

• På grund av coronapandemin genomfördes inte årsmötet 2020 vid den tidpunkt
som anges i stadgarna, utan fick senareläggas till 2020-09-19.

• Hösten 2020 startade vi upp NIU (nationellt godkänd idrottsutbildning) i Upplands
Väsby.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Under 2020 har Svensk Triathlon genom DSA och NIU rekryterat fyra nya
landslagstränare; Magnus Johansson (DSA Falun), Annie Andersson (NIU Falun),
Rasmus Andersson (NIU Upplands Väsby) och Andreas Thell (NIU Malmö).
Tillsammans med Joachim Willen (RIG Motala), Marcus Wernström (RIG Motala)
och Tomas Seco (NIU Umeå) ingår samtliga i vårt team av tränare för
elitverksamheten.
Lisa Norden och Robert Kallin tävlade på lronman 70.3 i Gdynia, där de båda stod
för fina prestationer. Lisa vann och Robert placerade sig som fyra.
Gabriel Sandör tävlade på World Cup på Sardinien, där han slutade på en fin 10:e
plats och med snabbaste cykeltiden.
Emma Varga och Daniel Nöu tävlade på Mediteranian Championship i Portugal
med en 11:e respektive 17:e plats.
I slutet av året genomfördes Challenge Daytona, dit världens bästa lång
respektive kortdistansare blev inbjudna. På startlinjen fanns tre svenskar: Jesper
Svensson, Lisa Norden och Sara Svensk. Bäst gick det för Sara, som slutade på en
fin 8:e plats.
#triathlonhosdig - svensk triathlons virtuella sommar; en digital mötesplats där
det varje vecka var en ny aktivitetsarrangör där man som deltagare kostnadsfritt
genomförde veckans triathlonaktivitet på sin hemmaplan.
Try Triathlon konceptet etablerades och genomfördes i samverkan med
föreningarna. Projektet finansieras med stöd från RF och Svenska Spel inom ramen
för idrottens satsning "Framåt för fler i rörelse".
Try Triathlon - Tri4fun edition arrangerades under höstlovet med prova-på
aktiviteter tillsammans med fyra föreningar.

Den nya tri4fun-hemsidan lanserades .
STF arrangerade en ledarkonferens digitalt med 60 deltagare i form av tränare,
föreningsledare och aktiva.

Lisa Norden är representant i Aktivas Kommitte, World Triathlon .

Beth Friberg blev omvald i Audit Kommitte, World Triathlon .

Lotta Kellander är ledamot i Riksidrottsstyrelsen .
KE 

 



Svenska Triathlonförbundet 
802400-0997 

Årsredovisning 2020 

• Ria Damgren Nilsson är ledamot och utsedd till vice ordförande i SOK:s styrelse.
• STF samarbetspartner under året var Scandic, ON, Wahoo, Trimtex och Apollo.

Medlemmar 

• 246 (256) föreningar var anslutna till STF per 2020-12-31.

Resultat och ställning 

• 2020-års resultat innebar en vinst a 1180 490 kronor.

Idrottsföreningens ekonomiska utveckling i sammandrag: 

2020 2019 

Nettoomsättning 4 35 9 325 7 575 561 
Offentligrättsliga bidrag 3 501 8 95 4 279 3 93 
Årets resultat 1180 490 -780 36 9
Eget kapital 2 316 800 1136 310
Antal anställda 7 7 

Framtida utveckling och mål 

• Att i linje med ett av STF långsiktiga mål etablera VM tävlingen i Stockholm igen,
som en del i World Triathlons VM-serie.

• Att fortsatt hämta hem internationella event och mästerskap.
• Att fortsatta utveckla Svenska Triathloncupen och alla övriga arrangemang.
• Att etablera svenska triathleter på högsta internationella nivå.
• Att triathlon fortsätter att växa som bredd- och ungdomsidrott.
• Att inkludera paratriathlon som en väl integrerad del i svensk triathlon.

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkning med tilläggsupplysningar. 

KE 

 



Svenska Triathlonförbundet 

802400-0997 

RESULTATRÄKNING Not. 
1 

2020 2019 
Intäkter 
Nettoomsättning 2 4 359 325 7 575 561 
Offentligrättsliga bidrag 3 501 895 4 279 393 
Medlemsavgifter 369 000 384 000 
Summa intäkter 8 230 221 12 238 954 

Kostnader 
Föreningskostnader 3 -1 664 371 -7 282 663
övriga externa kostnader -1 179 136 -1 407 732
Personalkostnader 4 -3 988 095 -4 327 400
Summa kostnader -6 831 603 -13 017 794

Verksamhetens resultat 1 398 618 -778 840

Resultat från finansiella investeringar 
Nedskrivning av andel i intressebolag -217 367 0 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 
Räntekostnader och liknande resultatposter -761 -1 529

-218 128 -1 529

Arets resultat 1 180 490 -780 369

KE 

 



Svenska Triathlonförbundet 

802400-09 97 

BALANSRÄKNING Not. 
1 

TILLGÅNGAR 2020 2019 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier 5 0 0 

0 0 

Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier i intressebolag 6 0 2 220 000 

0 2 220 000 

Summa anläggningstillgångar 0 2 220 000 

Omsättningstillgångar 
Varulager m.m. 

Varulager 31158 31158 

31158 31158 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 12 775 397 297 

övriga fordringar 0 5 597 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 89 277 98325 
102 052 501 220 

Kassa och bank 5 150 444 2 755 911 
5150 444 2 755 911 

Summa omsättningstillgångar 5 283 655 3 288 289 

SUMMA TILLGÅNGAR 5 283 655 5 508 289 

KE 

 



Svenska Triathlonförbundet 

802400-0997 

BALANSRÄKNING Not. 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2020 2019 

Eget kapital 8 

Balanserat kapital 1 136 310 1 916 680 

Arets resultat 1 180 490 -780 369

2 316 800 1136 310 

Långfristiga skulder 

Andra långfristiga skulder 9 0 2 220 000 

0 2 220 000 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 4 500 14183 

Övriga skulder 503 430 27 865 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 2 458 924 2 109 930 

2 966 854 2 151 978 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 283 655 5 508 289 

KE 

 



Svenska Triathlonförbundet 
802400-0997 

Arsredovisning 2020 

TILLÄGGSUPPL YSN/NGAR {Noter) 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. 

Vidare har Riksidrottsförbundets rekommendationer tillämpats. 

lntäktsredovisning 

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
Bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd 
tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. 

Medlemsavgifter 

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i STF. 

Bidrag 

Som bidrag räknas likvida medel som STF erhåller från bidragsgivare som är ett 
offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som 
innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls. 

Offentligrättsliga organ utgörs av staten, landsting, länsstyrelse och kommun, EU 
inkluderar Riksidrottsförbundet, Socialstyrelsen, Allmänna arvsfonden. 

Tillgångar 

Materiella tillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt 
plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid 
tillämpas följande avskrivningstider: 

Kontorsinventarier 5 år 

Fordringar 

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 

Utländska valutor 

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. 

Varulager 

Varulager värderas med tillämpning av först-in-ut-principen, till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. 

KE 
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Not 2 Nettoomsättning 

Nettoomsättningen fördelar sig enligt 

följande: 

ldrottsverksamhetens intäkter 

Lotterier, bingo och försäljningsintäkter 

Summa 

Not 3 Upplysning om föreningskostnader 

ldrottsverksamhetens kostnader 

Försäljningskostnader 

Summa 

Årsredovisning 2020 

2020 

4 061 930 

297 395 

4 35 9 325 

1 369 979 

294 392 

1664 371 

2019 

7 404 794 

170 767 

7 575 561 

7 185 642 

97 021 

7 282 663 

Not 4 Medelantal anställda, löner och andra ersättningar, samt sociala kostnader 

Medelantal anställda 

Löner och andra ersättningar och 

sociala kostnader 

2020 

Antal 

anställda 

7 

2020 

Löner och 

andra ersätt-

ningar 

2 715 827 

Varav 

män 

28% 

Sociala 

kostnader 

(varav pensions 

kostnader 

2019 

Antal 

anställda 

7 

2019 

Löner och 

andra ersätt-

ningar 

1 105 271 2 926 618 

(319 450) 

KE 

Varav 

män 

28% 

Sociala 

kostnader 

(varav pensions 

kostnader) 

1 338 961 

(339 977) 

 



Svenska Triathlonförbundet 
802400-0997 

Styrelseledamöter och 
ledande befattningshavare 

Styrelseledamöter 
Generalsekreterare 

Not 5 Inventarier och verktyg 

Ingående anskaffningsvärde 
Årets investeringar 

2020 

Antal 

9 

1 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar enligt plan 
Årets avskrivning 
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 

Bokfört värde 

Not 6 Aktier i intressebolag 

Årsredovisning 2020 

2019 

Varav Antal Varav 
kvinnor kvinnor 

4 9 3 

1 

2020 2019 

51346 51346 

0 0 
51346 51346 

51346 51346 

0 0 
51346 51346 

0 0 

STF har ägt 34 % av aktierna i World Triathlon Stockholm AB (WTS). Övriga aktieägare var 
lronman Sweden AB (55 %) och lnternational Triathlon Union (11 %). Genom en avtalsreglering 
mellan ägarna var dock STF:s risk i bolaget trots ägarandelen endast 4 % av bolagets eventuella 
förlust. STF:s generalsekreterare Ola Silvdahl var styrelseledamot i WTS. Bolagets syfte har varit 
att driva VM deltävlingen i Stockholm och kontrakten har gällt 2012-2017. Bolaget har sålts 
under 2020 (för att likvideras). I linje med avtalsreglering är nedskrivningen av värdet på aktierna 
samma belopp som de avskrivna skulderna till övriga aktieägare. Se även not 9. 

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Förutbetalda hyror 
Övriga poster 
Summa 

2020 

51850 
37 427 
89 277 

KE 

2019 

51850 
46475 
98 325 
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Nots Förändring av eget kapital 

Ingående balans 

Årets resultat 
Utgående balans 

Not 9 Andra långfristiga skulder 

Balanserat 
kapital 

113 6 310 

1180 490 
2 316 800 

Årsredovisning 2020 

Ändamåls Totalt 
bestämt eget kapital 

0 113 6 310 

1180 490 
0 2 316 800 

Dessa skulder är avskrivna i linje med avtalsreglering då bolaget sålts under 2020 (för likvidering) 
Se även not 6. 

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna semesterlöner 
Avsättning distrikt 
Övriga poster* 
Summa 

2020 

195 464 
509188 

1 754 273 
2 458 924 

2019 

193 481 
405 839 

1 510 610 
2109 93 0 

*I beloppet ingår ej utnyttjade medel av Riksidrottsförbundet (RF) gällande verksamhets- och
projektstöd 2020 som får nyttjas 2021.

RF Verksamhetsstöd Barn- och ungdomsidrott 
RF Verksamhetsstöd Elitidrott 
RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott 
RF Projektstöd Internationellt utvecklingsarbete 
Summa 

350 000 
51 000 

130 000 
56 450 

587 450 

KE 
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Årsredovisningens påtecknande 

Göteborg 2021-02-16 

Jesper SVensson, ordförande 

1-."er:1�(!6 Fob 201.l 19:':>5 GWT+ 11 

Henrik Jansson 

b Ann,mt.rd: 115 Fd> 20211.SSl GMT+l) 

Åsa Annerstedt 

Jonas Hedeback 

Milla Jonsson 

-.-., �n (16 Fd> lOll � GMT+l) 

Jenny Nilsson, aktivas representant 

Revisorspateckning: 

Min revisionsberättelse har avgivits 2D21-02-17 

Karin Eriksson 
Auktoriserad revisor 

Grant Thomton 

Årsredovisning 2020 

� D.h�ren S�n (16 F4'-> la.'! 07:!i7 G •!) 

Ria Damgren Nilsson, vice ordförande 
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Hen<lk li'obbelin (l6 Fdl 202113:24 G�T•l) 

Henrik Nöbbelin 

Åke Lantz 
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Johanna Green 

Charlo� (18 Feb 20211S:57GMT+l) 

Charlotte Johansson, personalrepresentant 
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Budget och utfall 2020 
Budget 2020 

Ursprunglig 

Ingående balans 1 136 311 1 136 311 1 136 311 

INTÄKTER 

Arrangemang 6 700 500 1 776 786 1 128 854 

Bredd & Motion 736 000 666 000 356 547 

Barn & Ungdom 400 000 400 000 181 000 

Elit* 851 000 821 000 599 553 

Paratriathlon 0 0 0 

Marknad** 1 150 000 250 000 476 094 

Kommunikation/Media 0 0 0 

Utbildning*** 0 0 0 

Omvärld 77 500 77 500 13 550 

Ledning 0 0 8 194 

Kansli 0 0 0 

Personal 1 252 500 1 177 500 1 219 499 

Gemensam 3 103 800 2 038 950 3 893 505 

Distrikt 0 0 105 798 

Summa intäkter 14 271 300 7 207 736 7 982 594 

KOSTNADER 

Arrangemang 6 069 500 609 082 422 206 

Bredd & Motion 681 000 651 000 319 309 

Barn & Ungdom 400 000 400 000 181 957 

Elit* 1 246 000 821 000 598 988 

Paratriathlon 10 000 3 300 3 204 

Marknad 300 000 130 000 358 337 

Kommunikation/Media 130 000 130 000 118 588 

Utbildning*** 0 0 0 

Omvärld 100 000 75 000 13 551 

Ledning 230 000 179 000 182 896 

Kansli 330 000 330 000 294 972 

Personal 4 384 800 3 809 149 3 819 140 

Gemensam 165 000 165 000 165 791 

Distrikt 0 0 105 798 

Summa kostnader 14 046 300 7 302 531 6 584 737 

VERKSAMHETENS RESULTAT 225 000 -94 795 1 397 857 

WTS AB**** -225 000 -225 000 -217 367

ÅRETS RESULTAT 0 1 180 490 

Utgående balans 1 136 311

-319 795

816 516 2 316 801

*Till denna summa skall bland annat läggas ett värde om cirka 300 000 kronor från sponsorer/”value in kind” avseende

elitläger på Playitas.

**Till denna intäkt skall läggas ”value in kind” från sponsorer, till ett värde om för närvarande cirka 750 000 kronor.

***Intäkter och kostnader avseende utbildning ryms inom respektive verksamhetsområde, främst barn och ungdom samt arrangemang

****Maxkostnad. Viktigt att notera att intäkterna 2012 – 2017 balanserar denna kostnad.

Budget 2020
Corona

2020-05-08

Utfall
2020-12-31



Budget och utfall 2020 detalj - Intäkter 

Budget 2020 
Ursprunglig 

Budget 2020 
Corona 

2020-05-08 

Utfall 2020-12-31 

Ingående balans 1 136 311 1 136 311 1 136 311 

INTÄKTER 

Arrangemang 

Stockholm 1 450 000 525 116 161 083 

Malmö 4 000 000 314 059 295 453 

Linköping 700 500 168 411 43 611 

Malmö stöd Destination 0 650 000 604 503 

STF Tävlingar Övrigt 0 0 408 

Arrangemang Övrigt 100 000 39 200 3 816 

Sanktionsavg./Försäkring 450 000 80 000 19 980 

TD/HD/TO/Domare/TK 0 0 0 

Bredd & Motion 

Playitas/Aqua 135 000 65 000 74 659 

AG Tävlingar 90 000 90 000 29 700 

Bredd Övrigt 0 0 0 

RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott 170 000 170 000 40 000 

TRY Triathlon 341 000 341 000 212 188 

Barn & Ungdom 

RF Verksamhetsstöd B&U 400 000 400 000 150 000 

Tri4fun Tävlingar 0 0 0 

Tri4fun Camp 0 0 31 000 

Tri4fun Koncept 0 0 0 

Utbildarutbildning 0 0 0 

Barn & Ungdom Tränarutbildning 0 0 0 

Ledarboost 0 0 0 

Barn & Ungdom Övrigt 0 0 0 

Elit Ver 4 elit 

RF Verksamhetsstöd Elit 410 000 410 000 359 000 

SOK stöd 366 000 366 000 214 122 

Senior/U23 35 000 5 000 16 968 

Junior 5 000 5 000 1 653 

Ungdom 5 000 5 000 0 

Lång 30 000 30 000 0 

Duathon/Vinter Triathlon 0 0 2 112 

Elit Övrigt 0 0 5 698 

DSA 0 0 0 

Tränarutveckling 0 0 0 

Paratriathlon 0 0 0 
Marknad 1 150 000 250 000 476 094 

Kommunikation/Media 0 0 0 

Utbildning 

Utbildning Övrigt 0 0 0 

Omvärld 

RF stöd Projekt International 70 000 70 000 13 550 

ITU Kongress 7 500 7 500 0 

Ledning 0 0 8 194 

Kansli 0 0 0 

Personal 

RF stöd Projekt Sportchef 400 000 400 000 400 000 

SOK stöd Sportchef 125 000 125 000 125 000 

RF Verksamhetsstöd B&U 600 000 600 000 500 000 

NIU Malmö 127 500 52 500 124 500 

Tillväxtverket (korttidspermittering) 0 0 69 982 

Personal Övrigt 0 0 17 

Gemensam 

RF org. stöd SF 1 409 000 1 409 000 1 409 000 

RF komp. stöd Covid-19 0 0 710 000 

RF stöd - Malmö & Stockholm 0 0 1 096 213 

Medlemsavgifter 375 000 300 000 369 000 

Licenser 1 319 800 329 950 305 952 

Gemensam Övrigt 0 0 3 340 

Distrikt 0 0 105 798

Summa intäkter 14 271 300 7 207 736 7 982 594 



Budget och utfall 2020 detalj - Kostnader 
Budget 2020 
Ursprunglig 

Utfall 

2020-12-31 

KOSTNADER 

Arrangemang 

Stockholm 1 450 000 37 000 19 025 

Malmö 3 500 000 111 300 83 633 

Återbetalning Malmö AG 0 224 790 147 405 

Linköping 700 500 53 750 24 006 

STF Tävlingar Övrigt 160 000 47 432 49 056 

Arrangemang Övrigt 200 000 110 810 80 125 

Sanktionsavg./Försäkring 15 000 15 000 14 400 

TD/HD/TO/Domare/TK 44 000 9 000 4 556 

Bredd & Motion 

Playitas/Aqua 60 000 45 000 37 112 

AG Tävlingar 105 000 90 000 29 700 

Bredd Övrigt 5 000 5 000 2 000 

RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott 170 000 170 000 38 309 

TRY Triathlon 341 000 341 000 212 188 

Barn & Ungdom 

Tri4fun Tävlingar 20 000 20 000 0 

Tri4fun Camp 120 000 120 000 72 003 

Tri4fun Koncept 65 000 65 000 41 503 

Utbildarutbildning 15 000 15 000 0 

Barn & Ungdom Tränarutbildning 50 000 50 000 11 428 

Ledarboost 65 000 65 000 20 810 

Barn & Ungdom Övrigt 65 000 65 000 36 213 

Elit ver 4 elit 

SOK stöd 366 000 366 000 214 122 

Senior/U23 260 000 62 000 97 597 

Junior 130 000 34 000 37 544 

Ungdom 100 000 92 000 6 493 

Lång 85 000 32 000 0 

Duathon/Vinter Triathlon 0 0 2 124 

Elit Övrigt 120 000 85 000 91 107 
DSA 150 000 150 000 150 000 

Tränarutveckling 35 000 0 0 

Paratriathlon 

Utbildning Klassificerare 0 0 0 

Nationellt Tävlingsstöd 0 0 0 

Informationsmöte 0 0 0 

Egna möten 0 0 3 204 

Informationsmaterial 0 0 0 

Para Elitverksamhet 0 0 0 

Para Övrigt 10 000 3 300 0 

Marknad 300 000 130 000 358 337 

Kommunikation/Media 

IT, Webb, Domäner 73 000 73 000 60 414 

STF MF/Kommunikation 57 000 57 000 58 174 

Kommunikation Övrigt 0 0 0 

Utbildning 

Utbildning Övrigt 0 0 0 

Omvärld 

ETU President meeting 9 000 9 000 10 449 

ETU Kongress 14 000 14 000 0 

SOK Årsmöte 3 700 3 700 0 

ITU Grand Final 12 000 12 000 0 

ITU Event 9 000 9 000 0 

ITU Kongress 18 300 18 300 0 

Omvärld Övrigt 0 0 0 

ETU EM Malmö 9 000 9 000 0 

OS Tokyo 25 000 0 0 

RF Möten 0 0 3 102 

Ledning 

Årsmöte 69 000 69 000 127 766 

Styrelsmöten 110 000 80 000 47 908 

Ledning Övrigt 51 000 30 000 7 221 

Kansli 330 000 330 000 294 972 

Personal inkl. Övrigt 4 384 800 3 809 149 3 819 140 

Gemensam 165 000 165 000 165 791 
Distrikt 0 0 105 798 

VERKSAMHETENS RESULTAT 
WTS AB**** 
ÅRETS 
RESULTAT 

Utgående balans 1 136 311 816 516 2 316 801 

**** Maxkostnad. Viktigt att notera att intäkterna 2012–2017 balanserar denna kostnad. 

Summa kostnader 14 046 300 7 302 531 6 584 737 

225 000 -94 795 1 397 857 
-225 000 -225 000 -217 367

0 -319 795 1 180 490

Budget 2020
Corona

2020-05-08



Riksidrottsförbundet Idrottens Hus Box 11016, 100 61 Stockholm 

Tel växel: 08-699 60 00 Fax: 08-699 62 00 e-post: riksidrottsforbundet@rf.se www.rf.se 

Datum 2021-03-18 Mottagare:  Svenska Triathlonförbundet 

Kompensationsstöd till Svenska Triathlonförbundet 

Svenska Triathlonförbundet (STF) har önskat att Riksidrottsförbundet (RF) uttalar sig om 

STF:s årsbokslut i allmänhet och RF:s kompensationsstöd i synnerhet inför deras 

årsmöte 2021. 

STF har under 2020 erhållit kompensationsstöd, dels för ekonomiska förluster i förbundet 

dels för vidareförmedling till triathlonföreningar som tappat intäkter på evenemang.  

Då RF fått signaler om att STF gjort ett positivt resultat 2020 har RF genomfört en 

granskning och ett möte med genomgång av ansökningar, underlag och bokföring, för att 

säkerställa att kompensationsstödet utbetalats på riktiga grunder. RF:s bedömning är att 

STF:s ansökningar om kompensationsstöd ligger i linje med det regelverk och de 

perioder som ansökningar omfattat. Att förbundet gjort ett positivt resultat för hela 2020 är 

ett resultat av flera faktorer där förbundet framförallt under senare delen av åren kunnat 

minska sina centrala kostnader samt erhållit stöd från Malmö Stad och Event i Skåne. 

RF har därmed inte några anmärkningar på STF:s användning och/eller redovisning och 

har således idag inga ekonomiska krav mot STF. 

Med vänliga hälsningar 

Stefan Bergh 

Generalsekreterare 

Riksidrottsförbundet 



Verksamhetsberättelse 2020

Tävlingsresultat 
Pga. Covid-19 pandemin ställes säsongens mästerskapstävlingar in. 

SM/JSM/USM/RM - Duathlon, Arlandastad Duathlon 1 maj 
Inställd pga. Covid-19 

SM/JSM/USM/RM - Sprintdistans, MAXI Linköping Triathlon 7 juni 
Inställd pga. Covid-19 

Stafett-SM, MAXI Linköping Triathlon 7 juni 
Inställd pga. Covid-19 

SM/JSM/RM - Medeldistans, Vansbro Triathlon 28 juni 
Inställd pga. Covid-19 

SM/JSM/RM - Olympisk distans, Stockholm Triathlon 23 augusti 
Inställd pga. Covid-19 

SM/RM Långdistans planerades inte att arrangeras 2020 

Svenska Triathloncupen 2020 
Svenska Triathloncupen är en årlig cuptävling som arrangeras av förbundet ihop med lokala 
triathlonklubbar i svenska städer. Inställd pga. Covid-19 

Internationella resultat 
Pga. Covid-19 pandemin ställes i princip hela säsongen in fr.o.m. mars. 

World Triathlon - Winter Triathlon World Championships, Asiago 8 februari 
Sanna El Kott Helander (13), Lina El Kott Helander (15) 

World Triathlon - S3 Winter Triathlon World Cup, Québec 23 februari 
Lovisa Modig (1), Clara Auland (3), Anthony Sorsa (11) 

Olympic Games Tokyo 24 juli - 9 aug 
Flyttad till 2021 pga. Covid-19 

Europe Triathlon - Sprint European Championship, Malmö 7–9 augusti 
Inställd pga. Covid-19 

Ironman - 70.3, Gdynia 6 september 
Lisa Nordén (1), Robert Kallin (4) 

World Triathlon - World Cup, Arzachena 10 oktober 
Gabriel Sandör (10) 

Europe Triathlon - Mediterranean Championship, Alhandra 10 oktober 
Emma Varga (11), Daniel Nöu (17) 

Challenge - PTO Championship, Daytona 6 december 
Sara Svensk (8), Lisa Nordén (DNF), Jesper Svensson (46) 

https://triathlon.org/events/event/2020_asiago_itu_winter_triathlon_world_championships
https://triathlon.org/events/event/2020_quebec_itu_s3_winter_triathlon_world_cup
https://triathlon.org/events/event/2019_tongyeong_itu_triathlon_world_cup
https://triathlon.org/events/event/2020_asiago_itu_winter_triathlon_world_championships
https://triathlon.org/events/event/2020_quebec_itu_s3_winter_triathlon_world_cup
https://triathlon.org/events/event/2019_tongyeong_itu_triathlon_world_cup


Arrangemang 

På grund av coronapandemin under 2020, fick säsongens i princip samtliga tävlingar ställas in, inklusive 
ett sedan flera år planerat Europamästerskap (EM) på sprintdistans i Malmö. Istället genomfördes dels 
enkla lokala mindre arrangemang varav flera i form av Try Triathlon konceptet, dels vigdes de planerade 
tävlingshelgerna till respektive arrangör utifrån en digital aktivitet, där aktiva kunde genomföra aktuell 
tävlingsdistans på hemmaplan och föra in resultatet i en gemensam digital plattform #triathlonhosdig – 
svensk triathlons virtuella sommar.  

STF tävlingarna som var planerade MAXI Linköping Triathlon, Malmö Triathlon samt Stockholm Triathlon 
ställdes alla in och de anmälda deltagarna fick valmöjligheten att skjuta upp sin startplats till 2021 eller 
efterskänka anmälningsavgiften. 

Under året startades digitala regelbundna arrangörsmöten för samordning, informations- och 
erfarenhetsutbyte, samt gemensam planering. 

Under 2020 arrangerades 1 (2019: 51st) tävling med sanktion från STF och >25 st TRY Triathlon tillfällen. 

Antalet starter i triathlon/duathlon/aquathlon-tävlingar 2006–2019. 
Pga. coronapandemin redovisas inte antal starter för 2020. 

Arrangörer av Svenska Mästerskap under 2020 skulle varit: (inställd pga. Covid-19) 
SM Duathlon, Arlandastad, arrangör: Väsby SS Triathlon  
SM Sprintdistans och stafett-SM, Linköping, arrangör Svensk Triathlon och IK NocOut.se 
SM Olympisk distans, Stockholm, arrangör: Svensk Triathlon 
SM Medeldistans, Vansbro, arrangör: Vansbro AIK Simklubb 
SM Långdistans var inte planerat att genomföras  

Svenska Triathloncupen 2020 skulle ha arrangerats med följande deltävlingar: 
Hallsta Triathlon 
MAXI Linköping Triathlon 
Stockholm Triathlon 

Bredd och motion 

Den positiva trenden för triathlon håller i sig och vi välkomnar givetvis det ökade intresset för vår idrott 
stort. Under 2020 med given anledning på grund av Covid-19, fick säsongens i princip samtliga tävlingar 
ställas in, inklusive ett sedan flera år planerat Sprint EM i Malmö. Till Sprint EM hade vi en mycket stor 
svensktrupp kvalade Age Group-deltagare klara (177 st). Pga. inställd tävling gavs Age Group deltagarna 
möjlighet att eftersänka hel eller del av anmälningsavgiften. 

Under året planerades fyra stycken breddresor som arrangeras tillsammans med vår samarbetspartner 
Apollo på deras träningsresort Playitas, Fuerteventura. Tyvärr fick resorna som var inbokade i mars och 
april avbokas pga. reseavrådan från UD. Vi lyckades genomföra ett triathlonläger i januari samt ett 
simläger i november.  



I april 2020 var det projektstart på vårt koncept Try Triathlon. Projektet finansieras med stöd från RF och 
Svenska Spel inom ramen för idrottens satsning ”Framåt för fler i rörelse”. Syftet med Try Triathlon är att 
sprida rörelse och träningsglädje samt skapa en prestigelös mötesplats för alla nyfikna motionärer och 
idrottare. Konceptet och dess mål är att skapa ett verktyg för att få fler i rörelse samt få fler att bli en del 
av vår idrottsrörelse genom medlemskap i någon av våra föreningar. Totalt hade vi åtta föreningar som 
genomförde regelbundna lyckade aktiviteter från mars – september. Konceptet utvecklades till Try 
Triathlon – Tri4fun edition på höstlovet där fyra föreningar genomförde aktiviteten för barn och ungdomar. 

#triathlonhosdig – svensk triathlons virtuella sommar. Med följderna av uteblivna och inställda tävlingar 
under 2020 startade vi på aktiviteten ”triathlonhosdig”. Tillsammans med jogg.se där vi sedan tidigare har 
tillgång till plattformen tri.se skapades en digital mötesplats där det varje vecka var en ny 
aktivitetsarrangör där man som deltagare genomförde veckans triathlonaktivitet på sin hemmaplan. Allt 
deltagande var gratis och vid registrering av aktivitet fanns chansen att vinna priser från våra partners.  

Barn och ungdom 

2020 har varit ett utmanande år på många vis, inte minst för våra föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet. Utifrån detta har målet under det gångna året varit att ställa om verksamhet istället 
för att ställa in.  

STF har fortsatt arbeta för att stödja föreningar och utveckla föreningar i sin dagliga verksamhet. Lokala 
utbildningar har genomförts där föreningarna själva fått påverka innehåll utifrån behov. Även 
föreningsbesök har genomförts hos ett antal föreningar för att skapa relationer och ge möjlighet för stöd 
utifrån föreningarnas enskilda förutsättningar.  

I maj lanserades äntligen vår nya tri4fun hemsida som innehåller information och stöd för föreningar, 
ledare och tränare i våra barn- och ungdomsföreningar.  

Under juni genomfördes första tillfället av Svensk Triathlons digitala idrottscafé, en digital mötesplats för 
våra barn- och ungdomsföreningar. Under tillfället gavs information kring STF och RF:s stödsystem till 
våra triathlonföreningar. 

I augusti arrangerade STF i samarbete med IFK Sala ett läger för ungdom inom bredd och elit. I samband 
med lägerhelgen genomfördes även en träningstävling. 

Under höstlovet genomfördes ett samarbete med breddprojektet Try Triathlon i form av Try Triathlon – 
Tri4fun edition. Fyra föreningar arrangerade då med stöd av STF höstlovsaktiveten med lokala prova på 
tillfällen för att välkomna och motivera fler till att vilja träna triathlon. 

I november arrangerades för åttonde gången en motivations- och inspirationshelg i form av en 
ledarkonferens med tema ”hållbara idrottsmiljöer”. Denna gång genomfördes konferensen digitalt med 
sammanlagt 60 deltagande tränare, ledare och aktiva. Deltagarna fick inspiration från föreläsare som Arild 
Tveiten, Lisa Nordén, Liselotte Ohlson och Maria Vitazka.  

Projektstöd IF – Barn och ungdom 
Under 2020 har Riksidrottsförbundets (RF) tidigare bidragssystem Idrottslyftet gått i graven och vi har 
välkomnat ett nytt stödsystem i form av Projektstöd IF. Under året har alla föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet haft möjlighet att söka stöd till projekt inom tre ansökningskategorier framtagna av 
RF i enlighet med RF Strategi 2025. Ett flertal föreningar har under året tilldelats stöd för projekt inom 
utbildning och ungdomsidrott. Det har även fördelats medel till föreningar som ansökt stöd för att bibehålla 
och anpassa verksamheten på grund av rådande pandemi. 

Elit 

Under 2020 ställdes majoriteten av alla tävlingar in på grund av pandemin och spridningen av 
coronaviruset. Kvalperioden till OS i Tokyo sattes på paus från 15 mars och OS flyttades fram till 2021. 
Från Svenska Triathlonförbundet är det väldigt få som varit ute och tävlat internationellt under 2020.  

World Triathlon World Cup, Arzachena 
Gabriel Sandör tävlade på World Cup på Sardinien, där han slutade på en fin 10:e plats och med 
snabbaste cykeltiden.  

Europe Triathlon Mediterranean Championship, Alhandra 
Emma Varga och Daniel Nöu tävlade på Mediteranian Championchip i Portugal med en 11:e respektive 
17:e plats. 

https://triathlon.org/events/event/2019_tongyeong_itu_triathlon_world_cup
https://triathlon.org/events/event/2019_tongyeong_itu_triathlon_world_cup


Ironman 70.3, Gdynia  
Lisa Nordén och Robert Kallin tävlade på Ironman 70.3 i Gdynia, där de båda stod för fina prestationer. 
Lisa vann och Robert placerade sig som nummer fyra. 

Challenge, PTO Championship, Daytona 
I slutet av året genomfördes Challenge Daytona, dit världens bästa lång- respektive kortdistansare blev 
inbjudna. På startlinjen fanns tre svenskar: Jesper Svensson, Lisa Nordén och Sara Svensk. Bäst gick det 
för Sara, som slutade på en fin 8:e plats efter en stark avslutande löpning.  

En tävling i veckan 
När pandemin tvingade nationella och internationella tävlingar att ställa in behövde vi ett alternativt sätt att 
tävla för att bibehålla motivationen. Tävlingskonceptet blev ”En tävling i veckan” och löpte över nio veckor 
med tävlingar på hemmaplan varje vecka. Tävlingen var riktad till tävlingsidrottare (även andra idrotter) 
mellan 13–34 år och totalt hade vi 120 deltagare. Tävlingen har varit en succé i många föreningar, för 
våra aktiva och för att rekrytera andra idrottare till triathlon.  

Läger Aqua Vista  
I början av året fick våra bästa elitaktiva på medel- och långdistans möjligheten att åka på två 
veckors läger tillsammans med en sparringpartner till Apollos anläggning Aqua Vista. Sara 
Svensk, Patrik Nilsson, Robert Kallin, Jenny Nilsson, Ludwig Fleetwood och Oskar Djärv 
tackade ja till erbjudandet. 

Elitläger Playitas 
I januari hade vi läger för våra bästa ungdomar och juniorer på Playitas. Fyra tjejer och fyra killar 
var uttagna tillsammans med tränarna Stefhan Andersen och Rasmus Andersson. Under 
samma period var även Lisa Nordén på plats och tränade vissa pass tillsammans med gruppen. 
I mars hade vi läger för våra elitaktiva seniorer och U23. Fyra damer och fyra herrar var uttagna 
tillsammans med tränaren Joachim Willén.  

RIG och NIU läger på Playitas 
Parallellt med vårt läger för elit arrangerade STF ett läger för samtliga elever på RIG* och NIU* i 
triathlon. Med på lägret hade vi sexton ungdomar från Motala, Umeå, Falun och Malmö. En 
fantastisk grupp av ungdomar med stor utvecklingspotential, där många har en bakgrund som 
simmare.  

Träningsläger och tävling i Sala 
Som ersättning för uteblivna mästerskap, arrangerade förbundet tillsammans med IFK Sala ett mindre 
helgläger för ungdom, junior och senior. Tillsammans med våra förbundstränare och föreningen i Sala 
kunde vi erbjuda bra träning, korta testlopp och en träningstävling. Träningsläget var ett bra 
erfarenhetsutbyte och väldigt uppskattat från både elitaktiva och ungdomar. 

STF elitmiljöer 
Svenska Triathlonförbundets tränare på DSA*, RIG* och NIU* är våra verksamma tränare för elit- och 
landslagsverksamheten. Syftet med våra miljöer är att underlätta för våra bästa ungdomar, juniorer och 
seniorer att elitsatsa på sin idrott i kombination med anpassade studier. Vår målsättning är att erbjuda 
våra ungdomar, juniorer och seniorer en elitmiljö med optimala träningsförutsättningar, där de har tillgång 
till den bästa tränarkompetensen, sparring och det senaste inom träningsmetoder för att nå en 
internationell elitnivå.  
NIU verksamheten riktar sig till utövare, som inte har möjligheten att gå på RIG eller till nya utövare som 
kommer från en annan idrott och som vill satsa på triathlon.  

STF tränarteam 2020 
Magnus Johansson (DSA, Falun) – ny tränare 2020 
Joachim Willén (RIG, Motala) 
Marcus Wernström (RIG, Motala) 
Tomas Seco Lopez (NIU, Umeå) 
Annie Andersson (NIU, Falun) – ny tränare 2020 
Rasmus Andersson (NIU, Upplands Väsby) – ny tränare 2020 
Lina Hörnbäck (NIU, Malmö t.o.m. VT2020) 
Andreas Thell (NIU, Malmö fr.o.m. HT2020) – ny tränare 2020 

*DSA = Dala Sports Academy Triathlon, RIG = Riksidrottsgymnasium, NIU = Nationell Idrottsutbildning



Paratriathlon 

Verksamhetsmässigt genomfördes inga aktiviteter under året. 

Dock genomfördes en rekrytering av de tre medarbetare som med start 1 januari 2021 skall arbeta under 
tre år med att etablera paratriathlon som en väl inkluderad del i svensk triathlon. Projektet finansieras 
med pengar från Allmänna Arvsfonden. 

Marknad, Kommunikation och Media 

Trots den totala osynligheten av arrangemang under 2020 har vi säkrat fortsatt samarbete med samtliga 
av våra befintliga partners Apollo, Trimtex, ON, Wahoo och Scandic, samt Svenska Spel via 
Framåtfonden. Dessa samarbeten bidrar till förutsättningarna för våra verksamheter och är alla kopplade 
mer eller mindre till våra arrangemang.  

ICA MAXI Linköping går 2020–2021 in som titelsponsor i Linköping, och tävlingens namn blir MAXI 
Linköping Triathlon. 

Sociala digitala kommunikationskanaler 
Aktiviteten har ökat på våra sociala medier framförallt Instagram @swedentriathlon. Denna 
kommunikationskanal har mer eller mindre blivit vårt nummer ett gällande information. Våra aktiviteter på 
instagram har engagerat många via olika aktiviteter så som ”En tävling i veckan”, #triathlonhosdig och när 
vi har kört ”insta-takeover” med våra aktiva samt från våra elitmiljöer. Aktivering och synlighet av våra 
partners har även gjort på Instagram. 

Vi har skapat en LinkedIn profil för Sweden Triathlon. Syfte och fokus är att den ska fungera mer som en 
”business” inriktad informationskanal, så som relationsskapande, hitta och skapa fler kontakter samt dela 
nyheter som passar för denna plattform. 

Utskicken av nyhetsbrev sker regelbundet (månadsvis) där våra partners tillfrågas om att ha med valfritt 
innehåll. Klicka här för att prenumerera på Svensk Triathlons nyhetsbrev>>>. 

Under hösten 2020 bytte STF pressverktyg från MyNewsDesk till Via TT. 

Omvärld 

Nationellt som internationellt har STF under lång tid bedrivit ett långsiktigt och strategiskt arbete med att 
engagera oss i de sammanhang som vi anser är viktiga för svensk triathlon samt svensk idrott. Vi har ett 
högt uppsatt mål, vilket vi är medvetna om, samtidigt som vi helhjärtat tar oss an det med full kraft.  

STF har en stark ställning och förtroende internationellt, såväl inom det europeiska som det internationellt 
förbundet. Något som vi genom åren byggt upp tillsammans inom Svensk Triathlon.  

Svensk Triathlon har även en stark position inom svensk idrott genom att vi är engagerade i svensk 
idrottsutveckling dess sakfrågor men även genom det arbetet som bedrivs i styrelser, råd och 
arbetsgrupper.  

Året har på många sätt präglats att vi fått flytta våra fysiska möten till digitala, men arbetet och vår 
medverkan har trots det varit lika fokuserad som under normala år.  

Ett viktigt årsmöte under året var World Triathlon (WT, fd. ITU), som hade val till hela styrelsen som till 
alla kommittéer. I tuff konkurrens blev tyvärr blev inte Ria Damgren Nilsson omvald som vice ordförande. 
Vi tackar ändå Ria för sina 16 år i World Triathlon styrelse både som ledamot och senast som vice 
ordförande. Ria kommer att fortsätta vara engagerad i WT genom ett särskilt uppdrag. Positivt är att Beth 
Friberg blev omvald som ledamot i Audit kommitté och Lisa Nordén är representant i Aktivas Kommitté, 
World Triathlon. 

STF har också tagit en central roll tillsammans med de stora motionsloppen kring Corona pandemin och 
dess konsekvenser, där vår generalsekreterare Ola Silvdahl varit en nyckelperson i det viktiga arbetet.  

Som ni alla också känner till har de olympiska spelen fått flytta fram ett år, till 2021. SOK har ställt om och 
förbereder nu istället för att spelen ska gå av stapel i slutet av juli 2021.  

https://us4.list-manage.com/subscribe?u=b1e096c26d3608136529dcc30&id=ae1b40e2d8
https://us4.list-manage.com/subscribe?u=b1e096c26d3608136529dcc30&id=ae1b40e2d8


Samtidigt förbereds även vinter-OS i Peking som arrangeras endast 6 månader senare. En annan viktig 
fråga på både SOK, RF och SPK:s bord är Det samlade elitstödet som nu går in i nästa fas. Det handlar 
främst om att alla parter ska arbetar tillsammans för att skapa de allra bästa förutsättningarna, för våra 
aktiva att nå hela vägen till toppen.  

STF medverkade även under året på Riksidrottsforum (RIF), med Ola Silvdahl och Ria Damgren Nilsson, 
som till stor del handlade om de frågor som kommer beslutas om på Riksidrottsmötet (RIM) i maj 2021.  

Svensk Triathlon representation i olika organ nationellt som internationellt: 

Lotta Kellander   Ledamot - Riksidrottsstyrelsen 
Ledamot valberedningen - RF-SISU Skåne 
Ordförande valberedningen - Svenska Triathlonförbundet 

Ola Silvdahl Ledamot - Branchorganisationen för Motionsloppen 
Medlem i arbetsgruppen - Arrangemangsperspektiv givet pandemin 

Beth Friberg Ledamot - Sveriges Centralföreningen för Idrottens Främjande 
Ledamot Audit kommitté - World Triathlon 

Lisa Nordén Representant i Aktivas Kommitté - World Triathlon 

Ria D Nilsson Vice ordförande - Sveriges Olympiska Kommitté 
Ledamot i Marknad & Kommunikationskommittén - Europeiska Olympiska Kommittén 
Ledamot i Internationella rådet - Riksidrottsförbundet   
Vice ordförande - World Triathlon (t.o.m. november 2020)  
Kommittéordförande i en ny kommission inom World Triathlon som håller på att formas 
Vice ordförande - Svenska Triathlonförbundet 

Utbildning

Se respektive verksamhetsområde. 

Ekonomi 

STF har en god kontroll på de medel förbundet hanterar och alla som får ansvar för att hantera 
förbundets medel har tydliga skrivna riktlinjer om på vilket sätt detta skall ske.  

Triathlon har en mycket hög egenfinansiering (intäkter utöver bidrag) i jämförelse med andra idrotter i 
samma storlek. Även om svensk triathlon haft en fantastisk utveckling i flera år, så har detta inte påverkat 
nivån på stödet från RF nämnvärt. Orsaken till det är i korthet att stödet främst baseras på LOK-aktiviteter 
i föreningarna och även om detta ökar, så är det inte där som vi växer (mest). Från RF har STF ett 
grundstöd (SF-bidrag) á ca 1,5 miljoner – en nivå som varit i princip oförändrad under hela triathlons 
tillväxt. Bidraget skall grovt täcka ett kansli med personal och grundverksamhet, samt styrelsearbete och 
årsmöte etcetera. Därutöver finns resurser riktade till/enkom för barn- och ungdomsverksamhet inom 
ramen för SF Verksamhetsstöd. Stödet från RF till elitverksamheten är 400 000 kr, samt ett stöd som 
delfinansierar en anställd sportchef. Den låga nivån ställer stora krav på att skapa en verksamhet som 
genererar egna resurser, och det finns inget SF i vår storlek (av SF-bidrag) som är i närheten av vår nivå 
av egenfinansiering. Från 2021 fasas ett nytt stödsystem för idrotten in och det kommer att gälla fullt ut 
2022. Vår förhoppning är att det nya stödsystemet kommer att gynna en idrott som växer.  

WTS AB har avvecklats under 2020 till en kostnad av 225 000 kr (budgeterad kostnad). Som tidigare 
informerats i olika sammanhang är det av vikt att framhålla att WTS Stockholm genom åren genererat ett 
bra ekonomiskt överskott till svensk triathlon, även inkluderad likvidationen av WTS AB.  

Budgeten 2020 skulle vid genomförd planerad verksamhet leda till ett nollresultat. Ambitionen var dock att 
arbeta hårt för att ytterligare öka intäkterna i syfte att hämta hem fjolårets förlust och på så sätt öka det 
egna kapitalet (till den nivå RF rekommenderar). Till följd av Corona fick en mycket stor del av 
verksamheterna ställas in. Detta innebar både stora intäktsförluster och minskade kostnader. Eftersom 
förutsättningarna ändrades under hela året både vad avsåg möjlighet att bedriva verksamhet, samt i 
vilken grad kompensationsstöd skulle utgå, var det av stort vikt att löpande vara aktiv både på intäkts- 
och kostnadssidan. När vi mot slutet av året kunde summera det ekonomiska resultatet utifrån 
kostnadsbesparingar och kompensationsstöd så landade vi sammantaget på ett bra överskott 2020.  



Verksamhetsplan 2021
Arrangemang

Med tanke på rådande pandemi kommer verksamheten under året självklart att påverkas mycket hur 
läget är avseende smittspridning och under säsongen. När detta skrivs är vi i ett tidigt planeringsskede 
och gör detta i första hand utifrån att det är möjligt att genomföra tävlingar normalt eller med protokoll 
som säkerställer att smittspridning inte sker vid genomförandet. Samtidigt görs en planering som 
innebär ett scenario där vi ställer om genomförande mer radikalt och genomför tävlingar lokalt i mindre 
format. Främst enkla varianter för alla, men även speciallösningar där vår elit får möjlighet att mötas och 
mäta sig mot varandra. 

De uppskattade regelbundna digitala arrangörsmötena kommer att genomföras under året. Där byts 
erfarenheter och vi håller varandra uppdaterade om status utifrån lokal och nationell situation. Förbundet 
kommer fortsatt att arbeta aktivt med olika intressenter för att efter bästa förmåga påverka möjligheten 
att genomföra event under smittsäkra former.  

Svenska Mästerskap (SM) 2021 

• SM/JSM/RM/USM Duathlon, Arlandastad Duathlon – 1 maj

• SM/JSM/RM/USM Sprintdistans och Stafett, MAXI Linköping Triathlon – 6 juni

• SM/RM Medeldistans, Challenge Vansbro – 4 juli

• SM/RM Olympisk distans, Stockholm Triathlon – 29 augusti

• SM/RM Långdistans, Borås Triathlon – 11 september

Svenska Triathloncupen (STC) 2021

• Hallsta Triathlon, sprint  29–30 maj 

• MAXI Linköping Triathlon, sprint  6 juni 

• Stockholm Triathlon, olympisk  29 augusti 

Internationella tävlingar 2021

Tävling Ort Distans Datum 

Ironman 70.3 Jönköping Jönköping Medel 11 juli 

Swedeman Xtreme Triathlon Åre Xtreme 14 augusti 

Ironman Kalmar Kalmar Lång 21 augusti 

TD/HD – gruppen  
Teknisk delegat (TD) ska finnas på samtliga SM-tävlingar. Huvuddomare (HD) ska finnas på samtliga 
SM-tävlingar, STC och på övriga tävlingar i mån av efterfrågan och möjlighet. 

TO – gruppen  
Uppmuntra och stödja Technical Official (TO) att anmäla sig som ”self funded” (SFTO) på internationella 
tävlingar. 

Utbildning 

• Domarutbildningar utefter behov; digitalt/fysiskt

• Planera för att genomföra en teknisk delegat- och huvuddomarutbildning

• Planera för att genomföra arrangörsutbildning under hösten

Bredd och motion

STF kommer under kommande år lägga ett stort fokus på stödet till våra föreningar i sin 
föreningsutveckling och implementeringen av vårt nya måldokument Svensk Triathlon 2028. Under året 
kommer ett samarbete med RF-SISU starta i syfte att erbjuda våra föreningar stöd i sin 
föreningsutveckling genom ett program med grund i Svensk Triathlon 2028 och RF Strategi 2025. 
Samarbetet skall även initiera föreningarna att få kontakt med sitt RF-SISU distrikt och därmed 
ytterligare stöd i sin verksamhet. 



Under 2021 kommer vi ha ett fortsatt samarbete med Apollo och planerar att arrangera tre triathlonläger 
och en simvecka på Playitas, Fuerteventura. Våra läger i samverkan med Apollo är oerhört uppskattade 
och ger ett ekonomiskt överskott samt ger våra elitaktiva möjligheten till lägerveckor under 
vinterhalvåret.  

STF kommer finnas behjälpliga för administration av deltagande för age group till EM och VM i kort- och 
långdistans.  

Vi kommer under 2021 noggrant följa samhällsläget och den pandemi som just nu till mycket styr 
karaktären på vår verksamhet. STF planerar att tillsammans med medlemsföreningarna arrangera två 
event: MAXI Linköping Triathlon och Stockholm Triathlon. Om samhällsläget inte tillåter att vi genomför 
tävlingarna enligt vanlig karaktär kommer mindre, i enlighet med restriktioner, anpassade event att 
planeras för att kunna arrangeras med fokus på nya format där konceptet är ”keep it simple”.  

Under det kommande året är också målet att sprida konceptet Try Triathlon till fler av våra 
medlemsföreningar samt utveckla och etablera konceptet hos de föreningarna som arrangerade dessa 
prova på tillfällen förra året. För att utveckla konceptet vill vi kunna erbjuda något mer till föreningarna 
vid Try Triathlon tillfällena exempelvis en utbildningsdag kring ex ledarskap, föreningsutveckling, 
inkluderande, löp och simteknik med mera. Målet med Try Triathlon är att öka rörelseglädjen och få fler 
motionärer att intressera sig av triathlon. Vilket i sin tur förhoppningsvis kan öka antalet utövare samt 
registrerade medlemmar i respektive förening.  

Barn och ungdom 

STF kommer att under 2021 fortsatt lägga stort fokus på att stötta våra föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet att utvecklas. 

Under året kommer ett samarbete med RF-SISU starta i syfte att erbjuda våra föreningar stöd i sin 
föreningsutveckling. Samarbetet skall även initiera föreningarna att få kontakt med sitt RF-SISU distrikt 
och därmed ytterligare stöd i sin verksamhet. 

Under året kommer arbetet fortsätta med att uppdatera och utveckla våra ledarutbildningar. Detta för att 
kvalitetssäkra och göra utbildningarna mer tillgängliga för att på bästa sätt kunna stötta tränare och 
ledare i sin kompetensutveckling.  

STF planerar också att i samverkan med våra föreningar skapa aktiviteter i form av läger, prova-på 
aktiviteter och tävlingar anpassade efter samhällsläget för att bibehålla och rekrytera fler barn och unga i 
svensk triathlons föreningsliv. 

Elit 

Svenska Triathlonförbundet kommer under 2021 att ta ut landslag för både lång- och kortdistans. 
Landslaget ska bestå av våra bästa seniorer, U23, juniorer och ungdomar, med målet att nå 
världstoppen eller med en möjlighet att vara med i toppen som ungdom, junior, U23 eller senior. För att 
bli uttagen, och få 100 procent i ekonomiskt stöd, ska den aktiva ha klarat kvalkriterierna för 
internationella resultat, internationell ranking eller uppnådda resultat enligt våra kvalkriterier. Har 
förbundet en tränare på plats, ingår tränarstöd för alla aktiva. För att vara berättigad till landslagsstöd 
krävs vidare att den aktiva prioriterar förbundets landslagsaktiviteter och att den aktiva deltar i 
utvärderingar, har en tydlig målsättning och delar med sig av sin tävlingsplanering till förbundet. 
Kommunikationen sker med vår sportchef och alla uttagningar görs av elitkommittén.  

I övrigt kommer STF fortsatt att vara frikostiga med att anmäla aktiva till internationella tävlingar och 
framförallt för juniorer och de som fortfarande är under 23, där de aktiva själva får stå för kostnaderna. 
Syftet är att stimulera till internationellt tävlande i större startfält för aktiva strax under landslaget och på 
en nivå som är utvecklande för den aktiva. 

Ungdom  
För våra ungdomar planerar vi att delta i ungdoms-EM i Alanya, dit vi gärna vill skicka två tjejer och två 
killar, som kan tävla individuellt och i mix-stafett. Utöver Ungdoms-EM vill vi erbjuda våra äldre 
ungdomar, som uppfyller kraven för junior, att tävla på någon junioreuropacup. För våra bästa ungdomar 
finns möjlighet att bli uttagen till elitläger på Playitas och till att göra labbtester på Bosön. 



Junior  
STF:s fokus kommer att ligga på unga, ambitiösa och duktiga aktiva, som vill utvecklas mot nästa nivå. 
För juniorerna planeras deltagande på junior-EM och förhoppningsvis också junior-VM. Har vi två tjejer 
och två killar, som är aktuella för junior EM eller junior VM, vill vi även ställa upp med ett lag i mix-stafett. 
Förutom deltagande på nämnda mästerskap planeras deltagande på någon junioreuropacup.  

Under 2021 kommer vi erbjuda våra bästa juniorer att delta på ett par tränings- och testhelger. Några av 
våra juniorer är redan uttagna till att göra kontinuerliga tester på Bosön. För våra bästa utövare finns 
även möjlighet att bli uttagen till elitläger på Playitas, dit vi kommer att ta ut en mindre grupp för två läger 
under 2021. 

Senior och U23  
Kvalperioden till OS i Tokyo har varit frusen sedan mars 2020 och startar på nytt den 1 maj 2021. STF:s 
fokus kommer, liksom för juniorerna, att ligga på ambitiösa och duktiga seniorer, som vill utvecklas mot 
en internationellt hög nivå. Stöd kommer att erbjudas till STF:s träningsläger och till internationellt 
tävlande.  

Under 2021 kommer STF att arrangera ett träningsläger för seniorer och U23 aktiva på Playitas, dit vi 
kommer ta ut en mindre grupp för två läger för två veckors träning tillsammans. Utöver våra läger 
utomlands kommer vi, liksom för ungdomar och juniorer, att erbjuda träningshelger och testhelger 
nationellt. Till våra testhelger på Bosön har elitkommittén tagit ut en grupp av utövare, som vi vill följa 
över tid med tester i cykel och löpning. 

Under 2021 planerar vi för deltagande på mästerskap som EM, VM (sprint, olympisk), U23 EM, U23 VM 
och förhoppningsvis OS i Tokyo. Utöver mästerskapen planerar vi för några europa- och världscuper. 
Har vi två tjejer och två killar som är aktuella för ett mästerskap, vill vi även ställa upp med ett lag i mix-
stafett. 

Långdistans  
Under 2021 planerar vi för deltagande på internationella triathlonförbundets mästerskap, där vi kommer 
göra en uttagning till VM på långdistans. Uttagningen för våra långdistansare baseras på inskickade 
intresseanmälningar och på internationella resultat. För att bli uttagen med förbundsstöd, krävs det att 
den aktiva klarat uppsatta kvalkriterier för långdistans och att den aktiva deltar i utvärderingar, har en 
tydlig målsättning och delar med sig av sin tävlingsplanering till förbundet. All kommunikation sker med 
vår sportchef och alla uttagningar görs av elitkommittén. 

Paratriathlon

Projektet Triathlon för alla  
Verksamheten bygger under 2021 på att skapa en stabil grund för projektet att stå och bygga vidare på 
under kommande två år. Projektet finansieras med pengar från Allmänna Arvsfonden. 

Nätverk 
En viktig inledande del av projektet är att skapa ett brett nätverk med samarbetspartners och 
målgruppsorganisationer. Exempel på organisationer där kontakt har skapats är: 

• Parasport Sverige, Svenska Simförbundet, Svenska Cykelförbundet samt flera lokala parasportsförbund

• Nationella organisationer inom målgruppen såsom RG Aktiv och Synskadades riksförbund

• Samarbeten för utrustning såsom Fritidsbanken

Rekrytering av aktiva 
Vi börjar där vi står och dammsuger efter redan aktiva paratriathleter eller aktiva inom simning, cykel 
eller friidrott som vill prova triathlon. Dessa personer kan komma att ha en viktig roll som ambassadörer 
och hjälpa till att bygga intresset för sporten. Andra vägar att gå för att locka fler till sporten är via prova 
på tillfällen som anordnas av lokala triathlonföreningar, tillsammans med lokala parasportförbund eller 
via events såsom Start your impossible camp.  

Utbildning 
Tillsammans med övriga verksamhetsområden kommer ett digitalt utbildningsmaterial att tas fram under 
året. Vi kommer att se över befintligt material under varje område och lägga till delar som rör 
paraverksamheten. Målet är att skapa ett utbildningsmaterial som riktar sig till såväl aktiva som ledare 
och arrangörer. Vi avser också att tillsammans med World Triathlon bjuda in representanter från övriga 
nordiska länder till en klassificeringsutbildning, men utbildningen kan skjutas upp till 2022 beroende på 
läget med Covid-19 i Europa.  



Arrangemang 
Vi avser att erbjuda paratriathlonklasser i samband med Svenska Triathloncupen i Linköping och 
Stockholm. Även andra arrangörer har hört av sig och vill öppnat upp för paraklasser i samband med 
befintliga tävlingar ex. Challenge Vansbro, där vi kan erbjuda stöd för att tävlingar ska kunna 
genomföras. Tillsammans med lokala parasportförbund kommer minst ett prova på tillfälle att 
genomföras.  

Kommunikation 
Vi kommunicerar på flera plan, genom egna kanaler såsom hemsida, nyhetsbrev och sociala medier 
men också genom samarbetspartners kanaler och via lokal och nationell media där vi söker 
uppmärksamhet kopplat till våra event samt genom personporträtt av aktiva paratriathleter. Vi kommer 
att medverka i Parasportförbundets olika kanaler såsom på deras hemsida samt genom 
webbsidan para-me.se som är en samlingssida för parasport runt om i landet och dit man kan gå in och 
söka efter aktiviteter i sitt närområde. 

Marknad, Kommunikation och Media 

Då pandemin fortsatt finns hos oss under året påverkar det naturligtvis alla verksamhetsområden, även 
marknad. Då osäkerheten är stor avseende vad som kan genomföras 2021 planeras fysisk aktivering av 
befintliga samarbetspartner utifrån olika scenarios. Vad gäller arbetet med nya partner kommer med 
anledning av situationen, fokus att ligga främst på grundarbete och att bygga relation med sikte på 
partnerskap 2022 och framåt.  

Inom verksamhetsområdena är det mycket löpande arbete såsom digital aktivering av våra 
samarbetspartners, aktivering och underhåll av våra hemsidor (STF:s hemsida, tävlingssidor, tri.se) 
samt våra sociala medier (Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube), regelbundna utskick av 
nyhetsbrev samt få ut aktuella nyheter med hjälp av vårt pressverktyg Via TT.  

För att utveckla och ytterligare kommunicera ut Sweden Triathlon till nya målgrupper samt en bredare 
och allmän publik finns planer på att försöka genomföra olika typer av reportage både i textformat samt 
videoformat; exempelvis personreportage, ungdomsreportage, elitreportage, föreningsreportage osv. 
som vi ska sprida via våra sociala media kanaler, förslagsvis YouTube och Instagram samt i våra 
nyhetsutskick.  

Vi vill under detta år även utveckla och förbättra helhetsupplevelsen kring våra arrangemang, både inför, 
under och efter. Med hjälpmedel och arbete kring exempelvis mervärde i våra tävlingslicenser, 
etablering av Sweden Triathlon designen, ta in extern hjälp för att skapa bra foto och filmmaterial från 
våra olika miljöer för att sprida och öka intresset kring våra arrangemang och sporten.  

Under 2021 vill vi även få till fler lokala träningsläger tillsammans med våra samarbetspartners samt 
försöka komma igång med Sweden Triathlon – ”inspo träffar”. Tanken med dessa mindre och lokala 
inspo träffar är att skapa fler tillfällen för möten mellan aktiva (ungdomar, bredd, elit, para), förbundet 
samt våra partners. Mötena är till för att skapa inspiration, motivation, utbyten av tips, erfarenhet, 
kunskap med exempelvis ett gemensamt träningspass, inspirerande föreläsning, demo från våra 
partners osv.  

Med hjälp av utbildningsmaterial från RF-SISU ska vi tillsammans (förbundet, föreningar, aktiva) arbeta 
för att utveckla och stärka Sweden Triathlon identiteten. Både internt och externt.  

I övrigt handlar det mycket om att vara en stödfunktion för alla verksamhetsområden för att gemensamt 
utveckla och förbättra Svensk Triathlon och uppnå varje verksamhets respektive mål. 

Omvärld 

STF kommer att medverka och engagera sig i följande sammanhang: 

• Riksidrottsmötet (RIM) som kommer att gå av stapeln i maj.

• SOK:s årsmöte och andra dialogmöten som planeras under året.

• Europe Triathlon kongress första helgen i mars med val på alla positioner i styrelsen och kommittéer.

• World Triathlon kongress i Edmonton i augusti.

• Olympiska Spelen i Tokyo.

• Baserat på Svensk Triathlon 2028 skapa en grovplan och aktiviteter för att nå målen.

• STF kommer att vara engagerad i de sammanhang och möten som vi anser ligga inom ramen för vårt
mål och vår strategi. Allt för svensk triathlon och svensk idrotts bästa.

http://para-me.se/
http://para-me.se/


*Till denna summa skall bland annat läggas ett värde om cirka 300 000 kronor från sponsorer/”value

in kind” avseende elitläger på Playitas

**Till denna intäkt skall läggas ”value in kind” från sponsorer till ett värde om för närvarande cirka

600 000 kronor där produkter används inom alla verksamhetsområden.

Ytterligare förhandlingar pågår.

Intäkter och kostnader avseende utbildning ryms inom respektive verksamhetsområde.

Budget 2021 Budget 2021 

Ingående balans 2 316 800 

INTÄKTER 

Arrangemang 2 600 000  

Bredd & Motion 642 812  

Barn & Ungdom 680 000  

Elit* 1 063 000  

Paratriathlon STF 0  

Paratriathlon Arvsfonden 2 713 040  

Marknad** 670 000  

Kommunikation/Media 0  

Omvärld 86 450 

Ledning 0  

Kansli 0  

Personal 1 374 000  

Gemensam 3 054 000  

Distrikt 0  

Summa intäkter 12 883 302 

KOSTNADER 

Arrangemang 2 354 000  

Bredd & Motion 607 812  

Barn & Ungdom 680 000  

Elit* 1 602 000  

Paratriathlon STF 0  

Paratriathlon Arvsfonden 2 713 040  

Marknad 400 000  

Kommunikation/Media 180 000  

Omvärld 86 450 

Ledning 150 000  

Kansli 330 000  

Personal 3 580 000  

Gemensam 200 000  

Distrikt 0  

Summa kostnader 12 883 302 

VERKSAMHETENS RESULTAT 0 

FINANSIELLA INVESTERINGAR 0 

ÅRETS RESULTAT 0 

Utgående balans 2 316 800 



Budget 2021 detalj - Intäkter 
Budget 2021 

Ingående balans 2 316 800 

INTÄKTER 
Arrangemang 

Stockholm 1 350 000  

Linköping 700 000  

STF Tävlingar Övrigt 0  

Arrangemang Övrigt 100 000  

Sanktionsavg./Försäkring 450 000  

TD/HD/TO/Domare/TK 0  

Bredd & Motion 

Playitas/Aqua 100 000  

AG Tävlingar 0  

Bredd Övrigt 0  

RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott 300 000  

TRY Triathlon  242 812  

Barn & Ungdom 

RF Verksamhetsstöd B&U 610 000  

Träning 25 000 

Tävling 0  

Tri4fun Koncept 10 000 

Utbildning 35 000 

Föreningsutveckling 0  

Barn & Ungdom Övrigt 0  

Elit 

RF Verksamhetsstöd Elit 631 000  

SOK stöd  387 000  

Senior/U23 5 000  

Junior 5 000  

Ungdom 5 000  

Lång 30 000 

Duathon/Vinter Triathlon 0  

Elit Övrigt 0  

DSA 0  

Tränarutveckling 0  

Paratriathlon STF 0  

Paratriathlon Arvsfonden 2 713 040  

Marknad 670 000  

Kommunikation/Media 0 

Omvärld 

RF stöd Projekt International 86 450 

Ledning 0  

Kansli 0 

Personal 

RF stöd Projekt Sportchef Landslag X 400 000  

SOK stöd Sportchef 130 000  

RF Verksamhetsstöd B&U  700 000  

NIU Malmö 144 000  

Gemensam 

RF org. stöd SF  1 360 000  

RF komp. stöd Covid-19 0  

Medlemsavgifter 375 000  

Licenser 1 319 000  

Gemensam Övrigt 0  

Distrikt 0 

Summa intäkter 12 883 302 



Budget 2021 detalj – Kostnader 

KOSTNADER Budget 2021 
Arrangemang 

Stockholm 1 375 000  

Linköping 650 000  

STF Tävlingar Övrigt 160 000  

Arrangemang Övrigt 120 000  

Sanktionsavg./Försäkring 15 000 

TD/HD/TO/Domare/TK 34 000 

Bredd & Motion 

Playitas/Aqua 60 000 

AG Tävlingar 0  

Bredd Övrigt 5 000  

RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott 300 000  

TRY Triathlon 242 812  

Barn & Ungdom 

Träning 120 000  

Tävling 90 000 

Tri4fun Koncept 125 000  

Utbildning 225 000  

Föreningsutveckling 70 000 

Barn & Ungdom Övrigt 50 000 

Elit 

SOK stöd 387 000  

Senior/U23 320 000  

Junior 353 000  

Ungdom 137 000  

Lång 82 000 

Duathon/Vinter Triathlon 0  

Elit Övrigt 138 000  

DSA 150 000  

Tränarutveckling 35 000 

Paratriathlon STF 0  

Paratriathlon Arvsfonden 2 713 040  

Marknad 400 000  

Kommunikation/Media 

IT, Webb, Domäner 84 000 

STF MF/Kommunikation 66 000 

Kommunikation Övrigt 30 000 

Omvärld 

RF 250  

SOK 29 700 

Europe Triathlon 11 500 

World Triathlon 43 000 

Omvärld Övrigt 2 000  

Ledning 

Årsmöte 30 000 

Styrelsmöten 80 000 

Ledning Övrigt 40 000 

Kansli 330 000  

Personal inkl. Övrigt 3 580 000  

Gemensam 200 000  

Distrikt 0  

Summa kostnader 12 883 302  

VERKSAMHETENS RESULTAT 0  

FINANSIELLA INVESTERINGAR 0  

ÅRETS RESULTAT 0  

Utgående balans 2 316 800  



Förbundsstyrelsens proposition 1: 

Förslag på ändringar i STF:s reglemente allmänt 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

Att årsmötet beslutar om följande ändringar i STF:s reglemente: 

(Ändring visas genom att text som utgår är överstruken och ny text är fetkursiv och grönmarkerad). 

På samtliga ställen i reglementet namnändra ITU till World Triathlon. 
På samtliga ställen i reglementet namnändra ETU till Europe Triathlon.

A. GEMENSAMMA BESTÄMMELSE

3. Tillämpning av reglerna

Dessa regler tillämpas vid arrangemang, som är sanktionerade av Svenska Triathlonförbundet. De överensstämmer i huvudsak med de 

regler som tillämpas vid tävlingar utomlands, främst ITU Competition Rules. Avvikelser måste dock uppmärksammas vid svenskt 

tävlingsdeltagande utomlands. 

Reglerna gäller triathlon, duathlon, aquathlon, vintertriathlon, terrängtriathlon, terrängduathlon och paratriathlon. Avvikelser från dessa 

regler får endast ske efter tillstånd av Svenska Triathlonförbundet.

SM/JSM/RM/USM arrangeras icke i andra tävlingsformer än triathlon (se A.5.5), duathlon (se D.5.5) och aquathlon (se E.5.5)

C. TÄVLINGSREGLER

3.3 Förflyttningssätt  

Cykling. Om så är nödvändigt är det tillåtet att gå eller springa med cykeln. Röra sig framåt utan cykel, under cykelgrenen är inte tillåtet. Bestraffning: 

Tillsägelse. Om ej rättelse sker: Diskvalificering. 

3.4.1 Cykel 

L. Byte av cykel eller cykeldelar med annan person får inte ske under tävlingen. Tävlande i samma tävling får inte tillhandahålla någon

utrustning till en tävlande i samma tävling som medför att den givande tävlande inte omedelbart kan fortsätta med sin egna tävling. 

Detta inkluderar men är inte begränsat till komplett cykel, ram, hjul och hjälm. Bestraffning: Diskvalificering av båda tävlande.

Deltagare vars cykel blivit skadad måste själv reparera den eller utan hjälp från annan medföra cykeln i mål. Maskinservice får inte anordnas.

Bestraffning: Tillsägelse. Om ej rättelse sker: Diskvalificering. Verktyg, pump och reservdelar får medföras av den tävlande. Tävlande i 

samma tävling får hjälpa varandra med tillfälliga artiklar som, men inte begränsat till, näring och dryck efter en officiell station, 

pump, slang, däck och reparationskit. Cykelservice kan av arrangören tillhandahållas under tävlingen på godkända platser 

och/eller av godkända fordon för alla tävlande på medel-/dubbel- eller långdistans (se C.1.10.5).

4.4. Deltagares utrustning  

Tävlingsdräkt skall bestå av tröja och byxor eller s.k. triathlondräkt. Det är icke tillåtet att löpa med bar överkropp eller med hjälm under löpgrenen. 

Bestraffning: Varning. Om rättelse ej sker: Diskvalificering. Skor enligt fritt val. Nummerlapp bärs fullt synlig framtill. Hörlurar, radio o liknande får ej medföras. 

I övrigt se C 1.14.2 

E. SÄRSKILDA REGLER FÖR AQUATHLON

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER (A)

1.1 Omfattning i stort 

Aquathlon är en sport som består av grenarna simning och löpning, som tillsammans ställer krav på styrka och uthållighet.  

Grenarna genomförs i regel i ordningen löpning, simning, löpning. Närmare beskrivning av omfattning mm framgår av moment 4 nedan. 



4.1 Tävlingssträckor 

(km) (meter)

Lång

Lång

Standard

Standard

Sprint

SM anordnas på standard- alt. långdistans för seniorer. JSM anordnas för juniorer på standarddistans. RM anordnas för master på 

standarddistans. USM anordnas för ungdom 16-17 år på standarddistans. 

4.2 Ordningsföljd mellan grenarna 

Ordningsföljden mellan grenarna skall vara: löpning - simning - löpning. 
Vid för kallt i vattnet (se C.2.2.2 nedan) skall ordningsföljden mellan grenarna vara: simning – löpning. 

4.3 Deltider för grenarna tas på följande sätt 

   Löpning - Simning – löpning 

- löpsträcka 1: från start till nergång i vattnet (vattenbrynet eller brygga) 

- simning: från avslut löpsträcka 1 till uppgång ur vattnet (vattenbrynet eller brygga) 

- löpsträcka 2: från uppgång ur vattnet till målgång

Löpning 1 – växling 1 – simning – växling 2 – löpning 2 

- om möjlighet finns kan även tid för växlingen redovisas separat. Denna tid tas då för växling 1 från avslut löpsträcka 1 till nergång i vattnet och

för växling 2 uppgång ur vattnet till start löpning 2, varvid tiden för löpning 2 räknas från start löpning till målgång.

Simning – löpning (kallt vatten) 
- simning: från start till uppgång ur vattnet (vattenbrynet eller brygga)

- löpning: från uppgång ur vattnet till målgång

Simning – växling – löpning (kallt vatten)

- om möjlighet finns kan även tid för växlingen redovisas separat. Denna tid tas då från uppgång ur vattnet till start löpning, varvid tiden för löpning

räknas från start löpning till målgång.

5.5 SM/JSM/RM/USM i Aquathlon anordnas enligt samma bestämmelser som för triathlon. 

Klass Löpning (km) Simning (meter) Löpning (km) 

Senior 20-34 

Standard 

Lång 

2,5 

5 

1000 

2000 

2,5 

5 

Senior 20-34 (kallt vatten) 

Standard 

Lång 

1000 

2000 

5 

10 

Master 35- 

Standard 

Lång 

2,5 

5 

1000 

2000 

2,5 

5 

Master 35- (kallt vatten) 

Standard 

Lång 

1000 

2000 

5 

10 

Junior 18-19 

 Standard 2,5 1000 2,5 

Junior 18-19 (kallt vatten) 

Standard 1000 5 

Ungdom 16-17 

Standard 2,5 1000 2,5 

Ungdom 16-17 (kallt vatten) 

Standard 1000 5 

Pojkar/Flickor 14-15 

Sprint 1,25 500 1,25 

Pojkar/Flickor 14-15 (kallt vatten) 

Sprint 500 2,5 

Pojkar/Flickor 12-13 0,625 200 0,625 

Pojkar/Flickor 12-13 (kallt vatten) 200 1,25 

Pojkar/Flickor -11 0,5 100 0,5 

Pojkar/Flickor -11 (kallt vatten) 100 1 

Motion 

Sprint 

Standard 

1,25 

2,5 

500 

1000 

1,25 

2,5 

Motion (kallt vatten) 

Sprint 

Standard 

500 

1000 

2,5 

5 

Motion kort 200 1 



ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER (B) 

4. Ansvar. Försäkring

För deltagande i aquathlontävling i Sverige erfordras tills vidare inte tävlingslicens, undantaget SM, JSM, RM och USM. Svenska 

Triathlonförbundets kollektiva olycksförsäkring för gäller för aquathlon. För deltagande i aquathlontävling utomlands krävs tävlingslicens

(triathlon).

12.2 Mästerskapstecken i Aquathlon utdelas. Tecknen förses med påskrift AQUATHLON. Not. RF:s medaljer får inte delas ut för RM/USM, se

B.12.2 Triathlon.

TÄVLINGSREGLER (C) 

1.4 Start 

Aquathlon startar med löpning. Övergång till löpstig (väg) bör ej ske inom de första 500 m. Vid för kallt i vattnet (se C.2.2.2 nedan) startar 
Aquathlon med simning; i vattnet, från stranden eller från brygga. Starten sker i regel samtidigt för samtliga tävlande på ak tuell distans. Vid stort 

antal tävlande indelas deltagarna lämpligen i olika startfält. Startfälten bör ordnas så att de bästa står främst eller åldersklassvis. Starten anordnas 
med plats så att hopklumpning undviks. Uppdelning i sidled med damer på en del och herrar på den andra delen är lämplig. Det är inte tillåtet av 

tävlande att starta i tidigare startgrupp än den tilldelade. Bestraffning: Diskvalificering.  

      1.14.2 Utrustning 

I en Aquathlon-tävling får tävlande bära/bära med badmössa och simglasögon under första löpgrenen. Efter avslutad simning skall tävlande 

lämna sin utrustning på hänvisad plats i växlingsområdet. 

2.2.2 Vattentemperatur 

För aquathlon ändras tävlingen till enbart simning-löpning om vattentemperaturen är under 22 grader.  

//STF Tekniska kommitté, 2021-02-17 



Förbundsstyrelsens proposition 2: 

Förslag på ändringar i STF:s reglemente gällande utväxling 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

Att årsmötet beslutar om följande ändringar i STF:s reglemente: 

(Ändring visas genom att text som utgår är överstruken och ny text är fetkursiv och grönmarkerad). 

C 3.4.1 Cykel  

M. För ungdomar upp till och med 17 år (dvs. 17 år och yngre) gäller: Utväxling max 94". Vid ett varv med

pedalkransen får cykeln förflyttas högst 7,49 meter. Exempel: Bakhjul 27". Utväxling 52:15. Distans = 52 x 68 

(hjulets diameter) x 3,14: 15 = 7, 40 meter. 

Samt justera i reglementet övriga punkter som pekar in på ovan regler. 

A 5.5.4 Individuelltävling räknas - vid SM/JSM/RM/USM/DM/JDM för män resp. kvinnor oavsett antalstartande i 

klassen. Master tävlar i sin åldersklass oavsett antalstartande. Ungdom får delta i juniorklass under samma 

förutsättningar som gäller för ungdomar (till exempel utväxling) dock inte på olympisk distans. Junior får delta i 

seniorklass, dock ej på långdistans. Deltagande i yngre klassfår ej ske med undantag för masters, som får delta i 

seniorklass. Val av klass för Master måste ske i samband med anmälan, se A 5.5.3 och A.5.1. Tävlingslicens krävs, 

se C.1.9.2. 

C 1.4 Start  

Start kan vara tidsförskjuten i regel med tävlingsklass först och motionsklass därefter (ca ½ timme). Vid 

uppdelning av startfältet i tävlingsklass bör tidsförskjutningen anpassas så att resp. klassers första målgångar ej 

blandas med övrig målgång. Det är inte tillåtet av tävlande att starta i tidigare startgrupp än den tilldelade. 

Bestraffning: Diskvalificering. Bestämmelser för start beskrivs i avsnitt C.2.6 simning. Startplatsskall vara 

avspärrad från åskådare - endast tävlande och funktionärer har tillträde. Startplats skall bevakas. Toalett skall 

finnas. Innan start (på tid som arrangören bestämmer) inlämnas och kontrolleras cyklar och hjälmar samt utväxling 

hos alla som är 17 år och yngre (se C.3.4). 

C 3.4.1 Cykel 

S. Vid stafettävling kan medlemmar i samma lag använda samma cykel, förutsatt att ovan regler kring cykel och

ålder följs (se C.3.4.1 M N-O)

//STF Tekniska kommitté, 2021-02-17 

Bakgrund:  
Arbetet med att anpassa de svenska reglerna att harmonisera med World Triathlon pågår årsvis 
och presenteras på årsmötet som fattar beslut. TK har en längre tid diskuterat frågan kring 
utväxling med sportchef, tränare, aktiva, föräldrar, domare m.fl. i syfte att undersöka stöd i att ta 
bort regeln. Vid senast årsmötet återkallades motionen för vidare beredning. Förbundet har sedan 
dess varit i kontakt med flertalet länder i Europa med frågeställning. Sportchefen har i sin tur hört 
sig för med läkare, sjukgymnaster och andra länder. Slutsatsen är förslag till beslut att ta bort 
utväxlingsregeln ur svenska reglementet. World Triathlon har inte utväxlingsregel. 



Förbundsstyrelsens proposition 3: 

Styrelsens förslag avseende STF stadgar 

Bakgrund 

Ändringarna i 3 kap och 5 kap syftar till att öka transparensen, tydlighet och stabilitet inom 
organisationen. Strykningen i 4 kap är en anpassning till verkligheten då arbetsuppgiften 
sedan flera år ligger inom GS befattningsbeskrivning. 

Förbundsstyrelsen föreslår att årsmötet antar tillägg och ändringar i 
STF stadgar enligt nedan: 

Förslag på ny text är fet kursiv, förslag på text som skall utgå är 
överstruken. 

3 Kap    Förbundsmöte 

3.1 §    Sammansättning 

Årsmöte består av ombud för föreningarna utsedda genom beslut av respektive förenings 

årsmöte eller styrelse. 

Anmälan av ombud till årsmötet ska göras senast en månad innan årsmötet, varvid 
fullmakt från föreningen ska bifogas. I fullmakten ska ombudets rösträtt anges.  

Ombud skall medföra fullmakt från sin uppdragsgivare. I fullmakten skall ombudets rösträtt 

anges. 

Ombud får inte företräda mer än en förening och får inte vara ledamot av 

förbundsstyrelsen. 

Om det utsedda ombudet får förhinder att delta på årsmötet kan ersättare anmälas 
fram till årsmötets registrering, varvid fullmakt för ersättaren från föreningen skall 
bifogas. I fullmakten ska ersättarens rösträtt anges. 

3.3 §    Beslutsmässighet samt yttrande- och förslagsrätt 

Årsmöte är beslutmässigt med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning 

deltar i mötets beslut. 

Yttrande- och förslagsrätt vid årsmöte tillkommer - förutom ombuden - förbundsstyrelsens 

ledamöter, hedersledamöter, revisor, ledamöter i förbundets kommittéer och motionär i vad 

avser egen motion. 



Yttranderätt tillkommer RF:s representant representanter från RF, SOK, World Triathlon, 

Europe Triathlon, samt förbundets arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke 

annan närvarande. 

Vid årsmöte får representanter för förbundets medlemsföreningar närvara. 

3.4 §    Tidpunkt och kallelse till årsmötet 

Årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad på dag och ort tid och plats som 

förbundsstyrelsen bestämmer. 

Kallelse till mötet utfärdas av förbundsstyrelsen dels genom kungörelse i förbundets 

officiella kungörelseorgan senast tre månader före mötet, dels genom e-post till 

röstberättigade organisationer senast två månader före mötet. 

Förslag till föredragningslista för mötet, verksamhets- och förvaltningsberättelser avseende 

föregående verksamhetsår, verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår, 

förbundsstyrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till årsmötet - vilka skall 

vara åtföljda av styrelsens yttrande - samt valberedningens förslag (3.10 §) skall senast tre 

veckor före mötet sändas via e-post till röstberättigade organisationer. 

Protokoll från årsmötet skall senast en månad efter årsmötet publiceras på förbundets 

hemsida och skickas via e-post till röstberättigade organisationer. 

3.10 §    Valberedningen 

Valberedningen skall bestå av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. 
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande samt tillsätter sekreterare. 

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så 
bestämmer. Sammanträde kan genomföras per telefon/mail. 

Valberedningen skall senast tre fem månader före årsmötet skriftligen fråga dem, vilkas 
mandattid går ut vid kommande årsmötes slut, om de är villiga att kandidera för den 
kommande mandatperioden. Svar inom tre veckor. 

Senast två fyra månader före årsmötet skall valberedningen informera 
medlemsföreningarna vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur. 

Senast en månad 31 december året före årsmötet får medlemsföreningar avge förslag till 
valberedningen på personer för valen under 3.5 § 13-15 punkterna. 

Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningen via e-post sända (se 3.4 § sista st 
ovan) sitt förslag till röstberättigade organisationer beträffande varje val enligt 3.5 § 13-15 
punkterna samt meddela namnen på de kandidater som i övrigt nominerats. 

Endast kandidater som är nominerade före 31 december och/eller föreslagna av 
valberedningen är valbara under 3.5 §, punkt 13-15. 

Valberedningen skall i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom förbundsstyrelsen. 



Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han/hon i denna egenskap 
fått kännedom om. Valberedningens beslut skall protokollföras och efter årsmötet skall 
protokollet överlämnas till förbundsstyrelsen. 

4.1 §    Sammansättning samt kallelse och beslutsmässighet 

Förbundsstyrelsen är, när årsmöte inte är samlat, förbundets beslutande organ. 

Styrelsen består av ordförande samt åtta övriga ledamöter valda av årsmötet samt en 

representant för de aktiva utsedd av de aktiva. Härutöver får den hos förbundet anställda 

personalen utse en ledamot och en personlig suppleant att ingå i styrelsen. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga 

ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut 

krävs att minst hälften av ledamöterna är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom 

fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan dock brådskande ärende avgöras 

genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid 

det närmast därefter följande sammanträdet. 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande 

utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för 

särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd. Den som fattat beslut med 

stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta styrelsen 

härom. 

5.1 §    Revisorer och revision 

Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av en auktoriserad 

revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen. 

Förbundsstyrelses räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorn senast en 

månad sex veckor före årsmötet. Handlingarna skall efter verkställd revision med 

revisionsberättelsen vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 14 dagar en månad före 

årsmötet. 

/Förbundsstyrelsen 



Förbundsstyrelsens proposition 4:
Svensk Triathlon 2028 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

Att årsmötet beslutar att anta vår gemensamma åttaåriga strategi – Svensk Triathlon 2028, 
med en avstämning 2024 om var vi befinner oss i relation till målen och om behov finns göra eventuella 
justeringar.  

Förbundsstyrelsens motivering: 
Svensk Triathlon har sedan 2008 arbetat med strategiska planer som följer den sommarolympiska 
cykeln. Strategidokumenten anger alltid mycket hög ambitionsnivå, riktning och vägen fram. De har 
varit till ovärderlig hjälp och ett stöd i vår utveckling genom åren. Förhoppningen är självklart att detta 
gäller även denna gång. Vår idrott växer, samtidigt som idrottsrörelsen övergripande faktiskt backar.  

Strategin innehåller svensk triathlons gemensamma vision, verksamhetsidé och värdegrund, samt våra 
verksamhetsområden med mål och hur vi når dem. Innehållet tas fram av engagerade medlemmar i 
våra föreningar, tillsammans med förbundsstyrelse och personal. Med hjälp av processledare från RF-
SISU diskuteras nutid och framtid. Allt material och slutsatser sammanställs av förbundsstyrelsens och 
presenteras för att därefter (förhoppningsvis) antas av årsmötet. 

Strategidokumentet Svensk Triathlon 2028 finner du som bilaga efter denna proposition. 

/Förbundsstyrelsen 



SVENSK TRIATHLON 2028

Vision, verksamhetsidé och värdegrund.
Gemensamma mål och hur vi når dem.



VISION

Svensk Triathlon
–

världens bästa!



VERKSAMHETSIDÉ

Svensk Triathlon erbjuder träning,
tävling och gemenskap för alla.



SVENSK TRIATHLON
Svensk Triathlon utgörs av medlemmar, föreningar och förbund. Svensk Triathlon 
arbetar, antingen enskilt eller i samarbete med andra aktörer, för att utveckla och 
sprida idrotten triathlon såväl nationellt som internationellt.

TRÄNING
Simning, cykling och löpning är attraktiv och varierande träning. Alla kan delta 
utifrån sin ambition och kapacitet.

TÄVLING
Genom de skiftande momenten är säkra tävlingar utmanande och roliga för deltagare 
och spännande för publik.

GEMENSKAP
Idrott tillsammans med andra i en förening bidrar till gemenskap, ökat välbefinnande 
och ett bättre samhälle.

ALLA
Triathlon kan utövas och upplevas av alla genom hela livet.



GEMENSKAP

HÄNSYN

ENGAGEMANG

VÄRDEGRUND



GEMENSKAP
All verksamhet inom Svensk Triathlon ska genomsyras av ett inkluderande klimat där vi 

uppmuntrar och motiverar varandra. Genom att arbeta tillsammans kan vi åstadkomma mer. 

Att utöva och engagera sig i triathlon ska förknippas med glädje – då vill man fortsätta.

VÄRDEGRUND



HÄNSYN
Inom Svensk Triathlon står vi för Fair Play. Vi har förståelse och visar respekt för varandra 

både på och utanför tävlingsarenan. Vi tar hänsyn till individers olika förutsättningar för att 

skapa en idrott där alla kan delta.

VÄRDEGRUND



ENGAGEMANG
Alla som vill engagera sig inom Svensk Triathlon ska mötas av en positiv attityd. Vi vill hela 

tiden bli bättre och utvecklas genom att lära av varandra och andra. Att ta ansvar, vara 

delaktig och inspirera andra ska uppmuntras. Vi är nyfikna och vill framåt – det kommer 

utveckla vår idrott till nya nivåer.

VÄRDEGRUND



KÄRNVERKSAMHET

• Arrangemang

• Bredd och motion

• Barn och ungdom

• Elit

• Paratriathlon

STÖDVERKSAMHET

• Marknad

• Kommunikation

• Omvärld

VERKSAMHETSOMRÅDEN



2028 ska Svensk Triathlon

• Arrangera 200 sanktionerade tävlingar:

• Fem internationella tävlingar*

• 20 nationella tävlingar (definieras)

• 40 regionala tävlingar (definieras)

• 135 lokala tävlingar (definieras)

• Ha 40 000 starter.

• Ha etablerat ett stort event med 6 000 deltagare.

*Internationell tävling = sanktionerad av global/internationell organisation

ARRANGEMANG – MÅL



ARRANGEMANG – AKTIVITETER

SF

• Skapa en tydlig struktur, strategi och organisation

• Kategorisera och kvalitetssäkra olika typer av
arrangemang med hänsyn till:

•  nivå – nationell, regional och lokal

•  klasser – tävling, motion, barn- & ungdom och
para

• Säkerställa geografisk spridning

• Ta fram styrdokument avseende sanktion

• Identifiera och stödja nya arrangörer

• Utveckla ett bra stöd för arrangörer

• Ha en kontinuerlig gemensam dialog mellan samtliga
arrangörer

• Uppdatera arrangörsmanualer

• Årligen uppdatera reglementet

• Verka för etablering av internationella tävlingar

• Verka för etablering av fler tävlingar i andra och nya
format

• Ta fram utbildningsprogram för arrangörer, TD*, HD*
och domare

• Erbjuda utbildning för samtliga arrangörer

• Rekrytera, utbilda och certifiera TD, HD och domare

• Samordna gemensam materiel och utrustning

• Uppmuntra och stödja TD och HD att vidareutbilda
sig inom World Triathlons TO**-program

• Certifiera en TO-utbildare

• Samverka med föreningar och destinationer, samt
andra idrotter och aktörer

• Definiera vad de olika tävlingsnivåerna
(internationellt, nationellt, regionalt, lokalt) innebär
kvalitativt

FÖRENINGAR 

• Föreningar

• Arrangera tävlingar

• Motivera och stötta medlemmar att utbilda sig till TD,
HD, domare och TO

• Medverka på arrangörsträffar och utbildningar

• Samverka med förbund samt andra föreningar,
idrotter och aktörer

*TD = teknisk delegat, HD = huvuddomare
**TO = technical official



BREDD OCH MOTION – MÅL

2028 ska Svensk Triathlon

• Ha 300 anslutna föreningar.

• Ha 20 000 medlemmar i föreningarna.

• Ha 7000 licenserade triathleter.

• Ha en trupp med 50 age group på EM/VM i Europa och
30 age group på VM på annan kontinent.

• Ha egna utbildningar riktade mot bredd och motion.

• Ha 50 föreningar i samarbete med RF-SISU distrikt.



BREDD OCH MOTION – AKTIVITETER
SF
• Kommunicera fördelarna med att vara med i en

förening

• Underlätta bildandet av en förening

• Arbeta för triathlonverksamhet med geografisk
spridning

• Förenkla och stödja föreningsarbete

• Etablera triathlon i andra idrottsföreningar

• Utveckla och samordna verksamhet i distrikten

• Samordna och uppmuntra till samverkan och nätverk
mellan föreningarna i distrikten

• Stimulera till föreningsutveckling i samarbete med
RF-SISU

• Ta fram en utbildningsplan och arrangera
utbildningar för motionärer och tränare till motionärer

• Utveckla och erbjuda utbildningar digitalt

• Registrera studietimmar i IdrottOnline

• Skapa fysiska och digitala mötesplatser för dialog
och information

• Ta fram en plattform för virtuella triathlonbanor

• Stödja och uppmuntra föreningarna att etablera fasta
triathlonbanor

• Utveckla och marknadsföra age group-representation
på EM/VM

• Arrangera träningsläger

• Göra tävlingslicensen attraktiv

• Samverka med föreningarna för etablering av större
triathlontävlingar

• Utveckla föreningsserien i Svenska Triathloncupen

• Marknadsföra och utveckla årets triathlondag

• Samverka med andra aktörer och idrotter

• Utveckla och implementera TryTriathlon konceptet

• Verka för etablering av fler aktiviteter i andra och nya
format

FÖRENINGAR 
• Bedriva olika gemensamma aktiviteter så att alla som

vill kan delta utifrån ambition och kapacitet

• Skapa enkel och effektiv föreningsadministration

• Registrera medlemmar i IdrottOnline

• Utveckla föreningen med hjälp av/ i samverkan med
RF-SISU

• Utbilda tränare och medlemmar

• Registrera studietimmar i IdrottOnline

• Marknadsföra föreningen och välkomna nya
medlemmar

• Samverka med andra föreningar och förbund

• Koppla erbjudanden till licensen

• Skapa fasta triathlonbanor

• Genomföra årets triathlondag

• Uppmuntra till och underlätta tävlingsdeltagande



BARN OCH UNGDOM – MÅL

2028 ska Svensk Triathlon

• Ha 60 föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.

• Ha 120 utbildade ledare.

• Redovisa 50 000 deltagartillfällen LOK.

• Arrangera 100 aktiviteter för barn och ungdomar där
deltagande primeras.

• Verka för trygga idrottsmiljöer i enlighet med ”Idrotten vill”
och Barnkonventionen.



BARN OCH UNGDOM – AKTIVITETER

SF

• Aktualisera och implementera Tri4fun-konceptet

• Inspirera, rekrytera och utbilda ledare

• Uppdatera utbildningsplanen och arrangera
utbildningar för barn- och ungdomstränare

• Utveckla och erbjuda utbildningar digitalt

• Registrera utbildningstimmar i IdrottOnline

• Stödja föreningar och ledare att starta och bedriva
träning och tävling

• Certifiera barn och ungdomsföreningar

• Genomföra nationella läger

• Stödja regionala läger

• Samordna och uppmuntra verksamhet mellan olika
föreningar och distrikt

• Initiera samverkan med andra idrotter, organisationer
och skolor

• Initiera  och etablera ett samarbete med
Fritidsbanken och liknande aktörer

• Utveckla och implementera TryTriathlon konceptet

• Verka för etablering av fler aktiviteter i andra och nya
format

FÖRENINGAR 

• Bedriva träning och tävling i enlighet med Tri4fun-
konceptet

• Rekrytera, uppmuntra och stödja ledare

• Utbilda tränare och medlemmar

• Registrera utbildningstimmar i IdrottOnline

• Rekrytera och behålla unga utövare

• Redovisa LOK-stöd

• Stimulera barn och ungdomar att prova på triathlon i
lekfulla former (inte nödvändigtvis tävling)

• Arrangera tävlingar, träningstävlingar och Try
Triathlon aktiviteter

• Samverka med andra idrotter, organisationer och
skolor



ELIT – MÅL

2028 ska Svensk Triathlon

• Kvalificering till OS (dam, herr, mix-stafett).

• Vinna medaljer på internationella mästerskap.*

• Sex aktiva på topp-100 på World Triathlon Ranking, kortdistans.

• Fyra aktiva på topp-20 på World Triathlon Ranking, långdistans.

• Ha sju elitmiljöer (NIU, RIG, RIU, NEC).**

* Ta medalj i dam- och herr klass på mästerskap för ungdom, junior,
U23, senior, långdistans och paratriathlon inom Europe Triathlon,
World Triathlon och Ironman.

** NIU = Nationell Idrottsutbildning, RIG = Riksidrottsgymnasium, 
RIU = Riksidrottsuniversitet, NEC = Nationellt Elitcentra



ELIT – AKTIVITETER

SF

• Utveckla struktur och organisation

• Utforma tydliga kriterier för elitverksamheten

• Utveckla STF utvecklingsplan

• Initiera och utveckla samarbete med andra länder
och idrotter

• Tydlig satsning på stafett

• Uppmuntra och skapa förutsättningar för fler att
tävla internationellt

• Kvalitetssäkra befintliga elitmiljöer

• Utveckla STF tränarteam

• Rekrytera, utbilda och certifiera elittränare

• Skapa nätverk för tränare (kvinnligt nätverk)

• Genomföra träningsläger och testhelger

• Genomföra relevanta tester och teknikanalyser

• Utveckla ett bra stöd för elitaktiva med kontinuerlig
dialog

• Erbjuda utbildning för elitaktiva

• Skapa förutsättningar för dubbla karriärer

• Erbjuda medicinsk support

• Skapa nätverk för våra elitaktiva

• Verka för etablering av tävlingar i andra och nya format

FÖRENINGAR 

• Medverka på träffar och utbildning

• Samverka med Svenska triathlonförbundet, andra
föreningar, idrotter och organisationer

• Utforma en utvecklingsplan för verksamheten i linje
med STF:s utvecklingsplan

• Rekrytera aktiva på föreningsnivå

• Bedriva och stödja elitverksamhet

• Rekrytera, utbilda och stötta elittränare



PARATRIATHLON – MÅL

2028 ska Svensk Triathlon

• Ha två certifierade klassificerare.*

• Ha 100 klassificerade paratriathleter och 200 starter av
klassificerade paratriathleter.

• Arrangera SM i paratriathlon samt renodlade paratriathlontävlingar.

• Ha ett paratriathlonlandslag med deltagare på Paralympics samt
vid VM och EM.

• Ha 30 anslutna föreningar som har paraverksamhet.

* I parasport är de aktiva indelade i olika klasser utifrån egna förutsättningar. Vilken
klass de aktiva tillhör bestäms av en klassificerare. En klassificerare är en person med
medicinsk bakgrund som är utbildad enligt internationell standard och som delar in
de aktiva i olika klasser utifrån en mall framtagen av World Triathlon och International
Paralympic Commitee



PARATRIATHLON – AKTIVITETER

SF

• Skapa en struktur, strategi och organisation

• Rekrytera och utbilda ledare/tränare

• Rekrytera och utbilda klassificerare

• Erbjuda aktiva minst två tillfällen för klassificering per
år på svensk mark

• Rekrytera och stödja aktiva

• Uppmuntra och stödja tävlande

• Utveckla ett arrangörsstöd

• Ta fram en manual för föreningar om paratriathlon

• Samverka med andra idrotter och länder

• Samverka med forskare och andra aktörer

• Skapa träningsförutsättningar på RIG, NIU och
eftergymnasial miljö

• Utforma kriterier för elitverksamhet

• Sammanställa tillvägagångssätt för att söka
finansiering för föreningar och aktiva

• Säkerställa finansiering för paratriathlon efter
projektets slut

FÖRENINGAR 

• Välkomna och underlätta för paratriathleter i
föreningens verksamhet

• Samverka med andra föreningar, idrotter och
organisationer

• Erbjuda paraklasser i arrangemang

• Erbjuda TryTriathlontillfällen



MARKNAD – MÅL

2028 ska Svensk Triathlon

• Ha tecknat samarbetsavtal till ett totalt värde av tio 
miljoner kronor/år (kontant och/eller VIK*) från:

•  Sponsorer

• Destinationer 

• Andra organisationer / finansiärer

• Fortsatt vara top-10 bland SF i avseende egenfinansiering.

*Value In Kind – varor eller tjänster, istället för kontanter



MARKNAD – AKTIVITETER

SF

• Ha en tydlig process och strategi för att skaffa fler
och behålla befintliga samarbetspartner:

1. Utveckla och skapa våra erbjudande

2. Paketera våra erbjudande

3. Definiera våra modeller på partnerskap

4. Identifiera våra tänkbara parter, deras behov
och uppsidor av samarbetet

5. Bearbeta potentiella partner

6. Teckna samarbetsavtal

7. Aktivera, utveckla och behålla partnerskapet

• Rekrytera och utbilda ambassadörer från
föreningarna som medverkar vid aktivering och
fungerar som kommunikatörer mellan föreningar och
förbund

• Ta fram och tillhandahålla generellt material till
föreningarna och elitaktiva att använda för deras
partnerskap

FÖRENINGAR 

• Medverka via ambassadörer vid aktivering av
partnerskap

• Medverka via medlemmar vid aktivering som även
gynnar lokalt

• Ta del av partners erbjudande och samarbete lokalt

• Vid val mellan likvärdiga varor och tjänster prioritera
partner som valt att samarbeta med svensk triathlon

• Motivera och inspirera lokal partner att även
samarbeta centralt



KOMMUNIKATION – MÅL

2028 ska Svensk Triathlon

• Ha skapat och etablerat en tydlig identitet – vad står 
Sweden Triathlon för?

• Ha byggt upp ett värde att samarbeta och stärka relationerna 
mellan förbundet, föreningar, arrangörer och partners.

• Äga vår egna mediaproduktion.

• Attrahera fler till att börja med triathlon och till att delta på 
våra arrangemang.

• Fokusera på innehållet och kvaliteten på våra olika digitala 
plattformar istället för antal följare.



KOMMUNIKATION – AKTIVITETER

SF

• Skapa ett långsiktigt utvecklande, strukturerat,
enhetligt och fokuserat kommunikationsarbete. Det
ska löpande anpassas efter verksamheternas och
marknadens behov. Arbetet ska innehålla:

• En tydlig kommunikationsplan (intern & extern)

• Hur vi tillsammans bygger vår identitet

• En tydlig grafisk manual

• Verktyg för att skapa mervärde och stärka våra
relationer; förbundet – föreningar, förbundet –
arrangörer samt förbundet – partners

• Identifierat våra kommunikativa målgrupper för att
kunna skapa anpassad kommunikation

• Skapat en tydlig och strukturerad arbetsgrupp

• Erbjuda aktiviteter (praktiska/teoretiska) för olika
målgrupper för att bygga relationer

• Inkludera våra elitaktiva i vår kommunikation

• Skapa innehållsrikt material som inspirerar, t.ex för
vår Youtube-kanal, podcasts och liknande

• Livesända våra egna arrangemang

• Samarbeta med andra förbund inom liknande
element för att skapa en gemensam eller egen
mediaproduktion

• Delta på aktuella och givande nätverksträffar,
utbildningar och kurser

• Erbjuda digitala samt fysiska utbildningar och
workshops för våra målgrupper

• Bjuda in till regelbundna utvärderings-/
utvecklingsmöten

FÖRENINGAR 

• Ta del av och aktivt använda sig av det
kommunikations material som förbundet skapar
som verktyg för att utveckla och förbättra den
gemensamma kommunikationen

• Delta på intressanta och aktuella närverksträffar,
utbildningar och workshops som RF-SISU
tillhandahåller

• Medverka på sammankomster/möten som förbundet
bjuder in till för att tillsammans utvärdera och
utveckla relationsbyggandet

• Ta del av STF:s enkätundersökningar eller
utvärderingsmaterial

• Underlätta för medlemmar att ta del av
förbundsinformation

• På regional/lokal nivå samverka och erbjuda
aktiviteter (praktiska, inspirerande, teoretiska) med
olika målgrupper för att bygga relationer

• Skapa egna Instagram-profiler



OMVÄRLD – MÅL

2028 ska Svensk Triathlon

• Vara representerat i viktiga organ, såväl nationellt 
som internationellt.

• Få gehör och påverka beslut för svensk idrotts och 
triathlons bästa.

• Bidra till god samhällsutveckling.



OMVÄRLD – AKTIVITETER

SF

• Aktivt medverka på World Triathlon och Europe
Triathlon kongresser och andra sammankomster

• Aktivt medverka på Riksidrottsmöte och
Riksidrottsforum samt RF:s övriga sammankomster

• Aktivt medverka på SOK:s årsmöte och övriga
sammankomster

• Aktivt medverka i utredningsgrupper av intresse

• Ge remissvar på viktiga och relevanta utredningar
och förslag

• Bedriva aktivt opinionsarbete

• Omvärldsbevaka nationellt och internationellt

• Utbilda inom verksamhetsområdet Omvärld

• Öka kommunikationen kring Omvärld

• Omvärldsanalys bör genomföras

• Rekrytera, motivera och stötta föreningar att
engagera sig inom verksamhetsområdet

• Ta fram en plan för representation internationellt

• Skapa en samverkansgrupp/lokala nätverk

• Inventera vilka nätverk/forum/plattformar vill vi
förekomma i

• Samverka med andra idrotter

• Omvärldsbevaka även på den kommersiella sidan

FÖRENINGAR 

• Omvärldsbevaka lokalt och nationellt

• Engagera sig i RF-SISU distriktsförbund

• Engagera sig i idrottspolitiska frågor lokalt

• Engagera sig lokalt (förening-stad/kommun)

• Aktivitet lokalt (STF-skola-förening-stad/kommun)

• Rekrytera, motivera och stötta medlemmar att
engagera sig i verksamhetsområdet

• Skapa samverkansgrupp/lokala nätverk



www.svensktriathlon.org
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