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 Protokoll Årsmöte 2019 
 

1. Mötet öppnas av Svenska Triathlonförbundets vice ordförande Ria Damgren Nilsson och alla 
hälsas välkomna. 

 
2. Parentation hålls. 
 
3. Upprop hålls och röstlängden fastställs. 
 
4. Mötet förklaras behörigt utlysts. 
 
5. Malin Eggertz Forsmark  väljs till ordförande på mötet. 
 
6. Ola Silvdahl väljs till sekreterare på mötet. 
 
7. Marie Sandberg, Julita GoIF och Henrik Jansson, Väsby SS väljs till rösträknare och att justera 

protokollet. 
  
8. Årsredovisning 2018 (bilaga 1) och Verksamhetsberättelse 2018 (bilaga 3) presenteras och 

läggs med godkännande till handlingarna. Revisionsberättelsen (bilaga 2) presenteras. 
 
9. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
10. Som arrangörer för SM 2020 presenteras tre ansökningar om SM medeldistans och att SM 

sprint och olympisk arrangeras inom ramen för Svenska Triathloncupen, samt att SM 
duathlon 2019 och 2020 presenteras inom kort. 

 
11. Verksamhetsplan 2019 (bilaga 4) och budget 2019 (bilaga 5) presenteras och antas.  
 
12. Motioner och förbundsstyrelsens förslag / propositioner: 
 

 a) Stadgeändringar (bilaga 6) 
 

i) Beslutas att bifalla förslag om stadgeändring i 2.1 §. 
ii) Beslutas att - efter justering från 1 januari till 15 januari - bifalla förslag om 

stadgeändring i 3.7 § och 1.9 §. 
iii) Beslutas att avslå förslag om stadgeändring i 4.1 §. 
iv) Beslutas att bifalla förslag om stadgeändring i 3.8 §, 4.3 §, 7.1 § och 7.2 §. 

 

 b) Motion Gävle Triathlonklubb – Avveckla Svenska Triathlon Cupen och ställ in Stockholm 
Triathlon (bilaga 7) 

 
 Beslutas att bifalla förbundsstyrelsens yrkande att avslå motionen (bilaga 8). 
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13. Avgifter för 2020 (bilaga 9) 
 
 Beslutas att anta oförändrade avgifter presenterade nedan (gäller från och med 2020): 
 
 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) 
 
 
 
14. Beslutas att för en tid av två år välja Jesper Svensson som förbundsstyrelsens ordförande. 
 
15. Beslutas att välja följande personer på angiven tid som ledamöter att ingå i 

förbundsstyrelsen: 
 
 Henrik Jansson 2 år ordinarie ledamot nyval 
 Åsa Annerstedt 2 år ordinarie ledamot nyval 
 Henrik Nöbbelin 2 år ordinarie ledamot nyval 
 Pär Törnhult 2 år ordinarie ledamot nyval 
 
16. Beslutas att för en tid av ett år välja Gunnar Andersson som förbundets revisor och som 

dennes suppleant Charlotta Larsson.  
 
17. Beslutas att för en tid av ett år välja följande personer att ingå i valberedningen: 
 
 Lotta Kellander – ordförande / sammankallande 
 Lindakatarina Ek 
 Mikael Stolpe 
 
18. Som representanter att ingå som ledamöter i förbundsstyrelsen anmäls för anställd personal 

Lotta Johansson (ordinarie) och Üve Hillep (suppleant), samt som aktivas representant Oskar 
Djärv.  

 
19. Beslutas att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utse STF:s representanter på RIM 2019. 
 
20.  Mötet avslutas.  
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Göteborg 2019-03-23 
 
 
 
Vid protokollet Ordföranden 
 
 
 
 
______________________ ______________________ 
Ola Silvdahl Malin Eggertz Forsmark 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
______________________ ______________________ 
Marie Sandberg Henrik Jansson 
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Röstlängd 2018-12-31 

Föreningsnamn	 Kommun	
338	Småland	Triathlon	&	MF	 Ljungby	
3City	Triathlon	 Trollhättan	
Aktivitus	SC	 Göteborg	
Alingsås	Triathlonklubb	 Alingsås	
Alnö	Race	Team	Föreningen	 Sundsvall	
Alsterbro	IF	 Nybro	
Anderstorps	OK	 Gislaved	
Andrarums	IF	 Tomelilla	
Apladalens	Löparklubb	 Värnamo	
Arvika	IS	 Arvika	
Athletic	Club	Salt	Lake	 Nacka	
AXA	SC	 Stockholm	
Bjäre	Triathlon	Förening	 Ängelholm	
Björnstorps	IF	 Lund	
Bokenäs	IF	 Uddevalla	
Brittatorps	TK	 Växjö	
Broby	GoIF	 Flen	
Bromma	SS	 Stockholm	
Brudpiga	RK	 Leksand	
Buena	Vista	AC	 Göteborg	
CK	Aspen	 Lerum	
CK	Fix	 Helsingborg	
CK	Sävast	 Boden	
CK	U6	 Tidaholm	
Club	Active	Island	Tjörn	 Tjörn	
Colting	Borssén	Triathlonklubb	 Borås	
CSK	Ludvika	 Ludvika	
Cykelklubben	SubXX	 Stockholm	
Dalarö	SK	 Haninge	
Dalregementets	IF	 Falun	
Donkeys	Triathlon	Klubb	 Göteborg	
Eksjö	Garnisons	IF	 Eksjö	
Ekängens	IF	 Linköping	
Elmhults	SC	 Älmhult	
Emmaboda	SS	 Emmaboda	
Enköpings	CK	 Enköping	
Ericsson	Stockholm	IK	 Stockholm	
Eskilstuna	IK	 Eskilstuna	
Fagersta	Södra	IK	 Fagersta	
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Falu	SS	 Falun	
FK	Herkules	 Mölndal	
Flen	Sport	&	Hälsa	IF	 Flen	
Fletch	TK	 Härryda	
FMTIS	IF	 Örebro	
Formtopp	IF	 Knivsta	
Fredrikshofs	IF	CK	 Stockholm	
Frosta	Multisport	 Höör	
Färjestadens	Motions	IF	 Mörbylånga	
Föreningen	Varbergs	Sim	 Varberg	
G3	Sport	 Stockholm	
Glasrikets	RC	Nybro	 Nybro	
Gnellspikes	MSC	 Mölndal	
Grycksbo	IF	OK	 Falun	
Gällivare	EC	 Gällivare	
Gävle	TK	 Gävle	
Göteborgs	ATS	 Göteborg	
Göteborgs	Polismäns	IF	 Göteborg	
Halmstad	Garnisons	IF	 Halmstad	
Halmstad	Triathleterna	 Halmstad	
Heleneholms	IF	 Malmö	
Helsingborgs	Triathlonförening	 Helsingborg	
Hemsö	IF	 Härnösand	
Herrljunga	CK	 Herrljunga	
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	
Höglandets	Triathlon	 Nässjö	
I	2	IF	Karlstad	 Karlstad	
IBM	Club	Sweden	 Stockholm	
IF	Göta	Karlstad	 Karlstad	
IF	Mantra	Sport	 Uppsala	
IF	Vallsundet	 Östersund	
IFK	Sala	 Sala	
IFK	Österbymo	 Ydre	
IK	CAPA	 Karlstad	
IK	Fyris	Triathlon	 Uppsala	
IK	Granit	 Sotenäs	
IK	Hakarpspojkarna	 Jönköping	
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IK	Nocout.se	 Linköping	
IK	Trasten	 Mark	
IK	Wilske	 Falköping	
IK	Vinco	 Ystad	
IK	Ymer	 Borås	
Ironmaniac	TC	 Huddinge	
IS	Göta	 Helsingborg	
Julita	GoIF	 Katrineholm	
KA	3	IF	 Gotland	
Kalmar	CK	 Kalmar	
Kalmar	RC	Triathlon	 Kalmar	
Kalmar	SS	 Kalmar	
Karlshamns	SK	 Karlshamn	
Karlskrona	SS	 Karlskrona	
Kinds	Go	Green	CK	 Tranemo	
Klubb	Sisu	Multisport	&	Triathlon	 Helsingborg	
Knivsta	CK	 Knivsta	
Korpförening	Vadstena	 Vadstena	
Kristianstads	TK	 Kristianstad	
Kristinehamns	MSK	 Kristinehamn	
Kungsbacka	SS	 Kungsbacka	
Kungsörs	SK	 Kungsör	
Kurdistan	Triathlon	Club	 Stockholm	
Kållandsö	GOIF	 Lidköping	
Lidingö	TF	 Lidingö	
Lidköpings	CK	 Lidköping	
Lindecyklisterna	 Nora	
LK	Nyköpings	Runners	 Nyköping	
LK	Trollhättan-Vänersborg	88	 Trollhättan	
Lulekamraternas	MLK	 Luleå	
Luleå	CK	 Luleå	
Luleå	Triathlon	 Boden	
Lysekil	Skid	&	Löparförening	 Lysekil	
Lödde	Tri	 Kävlinge	
Lönashults	GoIF	 Alvesta	
Markaryds	FK	 Markaryd	
Mattila	IK	 Torsby	
Maxprestation	Sports	Club	 Västervik	
Mob	Idrottsförening	 Nacka	
Mora	CK	 Mora	
Mora	Triathlonklubb	 Mora	
Motala	TC	 Motala	
Målilla-Mörlunda	SK	 Hultsfred	
Mälarö	SOK	 Ekerö	
Mölndal	Outdoor	IF	 Mölndal	
Mörbylånga	GOIF	 Mörbylånga	
Norbergs	CK	 Norberg	
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Nordic	Military	Training	 Lidingö	
Norra	Stockholm	Endurance	 Österåker	
Norrköping	Triathlon	 Norrköping	
Näset	Triathlonklubb	 Vellinge	
O2	Extreme	TC	 Mölndal	
Ocab	RunningClub	 Kalmar	
OK	Njudung	 Vetlanda	
Oskarshamns	SK	 Oskarshamn	
Peking	Athletes	 Norrköping	
Piteå	CK	 Piteå	
Qwarnsveden	Triathlon	 Borlänge	
Race	&	Shine	Sports	Club	 Sollentuna	
Ramsjö	SK	 Ljusdal	
Rejlers	IF	 Växjö	
Ringmurens	CK	 Gotland	
Ringsjö	SK	 Hörby	
Roden	Triathlon	Club	 Vallentuna	
Ronneby	SS	 Ronneby	
Rooster	Club	Varberg	IF	 Varberg	
Roslagens	Triathlon	IF	 Norrtälje	
Rossöns	IF	 Strömsund	
Ryssbergets	IK	 Bromölla	
Saltarö	Joggers	Triathlonklubb	 Värmdö	
Saltsjöbaden	Triathlon	Sällskap	 Nacka	
Sandvikens	CK	 Sandviken	
Set	Sail	IF	 Arvika	
Sharks	SC	 Solna	
Sigtuna	Märsta	Arlanda	CK	 Sigtuna	
Sigtuna	Sports	Club	 Sigtuna	
Sillhövda	AIK	 Karlskrona	
Sjöbo	SS	 Sjöbo	
SK	1970	 Borås	
SK	Elfsborg	 Borås	
SK	Ena	 Enköping	
SK	Graal	 Markaryd	
SK	Ran	 Malmö	
Skellefteå	AIK	CK	 Skellefteå	
Skruvstads	Idrottsklubb	 Grums	
Skuru	IK	 Nacka	
Skövde	TK	 Skövde	
Slite	Sportklubb	 Gotland	
SLK	Oxelösund	 Oxelösund	
Snorsport	Idrottsförening	 Lidingö	
Sockertoppen	IF	 Strömsund	
SOK	Knallen	 Borås	
Solvikingarna	 Göteborg	
Sports	Club	SPC	 Vallentuna	
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Springtime	Sports	Club		 Stockholm	
Spårvägen	SF	 Stockholm	
Stockholm	City	Triathlon	 Stockholm	
Stockholm	Cykelklubb	 Stockholm	
Stockholm	LK	 Stockholm	
Stockholm	Multisport	Klubb	 Stockholm	
Stockholms	KK	 Stockholm	
Stockholmspolisens	IF	Triathlon	 Stockholm	
Strängnäs	CK	 Strängnäs	
Strömsholms	SS	 Hallstahammar	
Stöcke	TS	Järnet	 Umeå	
SUB11-Gruppen	Triathlon	Klubb	 Huddinge	
Svartå	IF	 Degerfors	
Säters	IF	Triathlon	 Säter	
Sävedalens	Cykelklubb	 Partille	
Söderhamns	Skärgårds	MSF	 Söderhamn	
Södertörns	CK	 Haninge	
Team	B3IT	 Sundsvall	
Team	Blekinge	LF	 Karlskrona	
Team	F-arton	SC	 Laholm	
Team	Gnestahälsa	IF	 Gnesta	
Team	Jarla	Cykelklubb	 Stockholm	
Team	Kungälv	IS	 Kungälv	
Team	LeWa	Sport	 Motala	
Team	Ormsalva	AC	 Mora	
Team	Power	Woman	 Stockholm	
Team	Sméstan	CK	 Eskilstuna	
Team	Snabbare	IF	 Nacka	
Team	Sub	20	CK	 Mjölby	
Team	Swedemount	SC	 Tanum	
Team	Trelleborg	Triathlon	 Trelleborg	
Team	Triathlon	o	Multisport	 Halmstad	
Telia	Idrott	o	FF	 Jönköping	
Terrible	Tuesdays	Triathlon	Club	 Stockholm	
Tierps	CK	 Tierp	
Tjust	Bike	o	RC	 Västervik	
TOT	Triathlon	Club	 Stockholm	
Tranemo	IF	Skidklubb	 Tranemo	
Triathlon	Syd	 Lund	
Triathlon	Väst	 Göteborg	
Trifit	Idrottsförening	 Jönköping	
Trimate	SK	 Högsby	
TwinPeaks	Triathlon	Klubb	 Falköping	
Tyresö	SS	 Tyresö	
Ulricehamns	Triathleter	 Ulricehamn	
Umara	Sports	Club	 Göteborg	
Umeå	SS	 Umeå	
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Upplands-Bro	SS	 Upplands-Bro	
Uppsala	LK	 Uppsala	
Urshults	IF	 Tingsryd	
UT	Kolmården	IF	 Norrköping	
Utbrytarna	SK	 Huddinge	
Valbo	AIF	 Gävle	
Vallentuna	CK	 Vallentuna	
Vansbro	AIK	Simklubb	 Vansbro	
Vattenfalls	IF	Stockholm	 Stockholm	
Villavi	AC	 Danderyd	
Vimmerby	SK	 Vimmerby	
Väsby	SS	Triathlon	 Upplands-Väsby	
Västerås	CK	 Västerås	
Västerås	LK	 Västerås	
Västerås	SS	 Västerås	
Västerås	TK	 Västerås	
YO	Running	Club	 Stockholm	
Ystads	SS	 Ystad	
Åkersberga	Triathlonförening	 Österåker	
Ålems	OK	 Mönsterås	
Örebro	AIK	 Örebro	
Örestadscyklisterna	IF	 Landskrona	
Östersund	TK	 Östersund	
Östgöta	Helikopter	SK	&	IF	 Linköping	
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Svenska Triathlonförbundet 

Budget 2018 
rev. 2018-04-01. Arrangemang och Elit, oförändrat 
netto. 

KOSTNADER 

Arrangemang 6 178 056 6 458 236 5 619 376 
Bredd & Motion 160 000 160 000 287 679 
Barn & Ungdom**** 1 450 250 1 450 250 1 558 059 
Elit** 777 000 943 000 1 157 956 
Paratriathlon 89 500 89 500 5 197 
Marknad 300 000 300 000 192 768 
Kommunikation/Media 209 000 209 000 193 211 
Utbildning*** 0 0 0 
Omvärld 93 500 93 500 93 901 
Ledning 242 000 242 000 234 619 
Kansli 330 000 330 000 295 476 
Personal 4 198 677 4 198 677 3 979 883 
Gemensam 94 187 94 187 170 074 

Summa kostnader 14 122 170 14 568 350 13 788 198 

VERKSAMHETENS RESULTAT 300 000 300 000 -611 025

WTS AB***** -700 000 -700 000 

ÅRETS RESULTAT -400 000 -400 000 -611 025

Utgående balans 2 127 705 2 127 705 1 916 680 

*	Till	denna	intäkt	skall	läggas	"value	in	kind"	från	sponsorer,	8ll	e9	värde	om	för	närvarande	ca	600.000	kronor	
där	produkterna	används	inom	alla	verksamhetsområden.	Y9erligare	förhandlingar	pågår.	

**	Till	denna	summa	skall	bland	annat	läggas	e9	värde	om	ca	300.000	kronor	från	sponsor/"value	in	kind"		
avseende	elitläger	på	Playitas.	

***	Intäkter	och	kostnader	avseende	Utbildning	ryms	inom	respek8ve		
verksamhetsområde,	främst	Barn	och	Ungdom	samt	Arrangemang.	

****	Barn	&	Ungdom	har	högre	omsä9ning	är	8digare	år	bl.a	på	grund	av;	
1. Nordic	Tri	Camp	-	externa	intänkter	från	Norge	och	Danmark	då	vi	är	värdland.	Men	även	högre	kostnader	av	samma	skäl.
2. Omfördeling	av	Idro9slyVet.
3. Periodisering	av	del	av	Idro9slyVet	från	2017.

*****	Max	kostnad.	Vik8gt	a9	notera	a9	intäkterna	2012-2017	balanserar	denna	kostnad.	

Budget 2018 Budget 2018 
rev. 2018-04-01 

Utfall 2018-12-31 

Ingående balans 2 527 705 2 527 705 2 527 705 

INTÄKTER 

Arrangemang 6 353 920 6 634 100 5 199 614 
Bredd & Motion 280 000 280 000 410 804 
Barn & Ungdom**** 1 400 250 1 400 250 1 508 942 
Elit 559 000 725 000 843 206 
Paratriathlon 4 000 4 000 0 
Marknad* 1 000 000 1 000 000 422 825 
Kommunikation/Media 0 0 0 
Utbildning*** 0 0 0 
Omvärld 40 000 40 000 40 000 
Ledning 0 0 0 
Kansli 0 0 0 
Personal 1 215 000 1 215 000 1 237 500 
Gemensam 3 570 000 3 570 000 3 514 282 

Summa intäkter 14 422 170 14 868 350 13 177 173 
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Svenska Triathlonförbundet 

Budget 2018 detalj - Kostnader 
rev. 2018-04-01. Arrangemang och Elit, oförändrat netto. 

Budget 2018 Budget 2018 Utfall 2018-12-31 
rev. 2018-04-01 

*****	Max	kostnad.	Vik/gt	a1	notera	a1	intäkterna	2012-2017	balanserar	denna	kostnad.	

KOSTNADER 
 
Arrangemang 

Stockholm 2 300 000 2 300 000 1 668 739 

Malmö 1 631 667 1 911 847 1 749 714 

Uppsala 670 256 670 256 641 399 

Gävle 597 584 597 584 648 954 

Borås City 550 747 550 747 471 693 

STC Allmän 120 000 120 000 148 109 

Arrangemang Övrigt 249 798 249 798 243 726 

Sanktionsavg./Försäkring 12 500 12 500 14 400 

TD/HD/TO/Domare 45 504 45 504 32 643 

Bredd & motion 

Playitas 60 000 60 000 61 116 

AG Tävlingar 80 000 80 000 225 612 
Bredd Övrigt 20 000 20 000 951 

Barn & ungdom 

Ambassadörsträff Nordic TRI Camp 11 000 11 000 13 226 

Tri4funutbildning vår 70 000 70 000 0 

Tri4fun Camp 204 400 204 400 228 637 

Utbildarutbildning 8 000 8 000 0 

Tri4fun Koncept 105 000 105 000 135 733 

Digital Plattform 243 000 243 000 346 935 

Tri4fun Playitas 24 300 24 300 27 675 

Nordic TRI Camp 456 230 456 230 528 687 

Tri4funutbildning höst 70 000 70 000 61 685 

Juniortränarutbildning 77 820 77 820 60 178 

Ledarboost 125 500 125 500 74 368 

Barn Övrigt 23 600 23 600 15 227 

Ungdom Övrigt 31 400 31 400 29 410 

Motala läger 
Elit 

0 0 36 298 

SOK 0 166 000 206 686 

Senior/U23 345 000 345 000 372 051 

Junior 130 000 130 000 167 257 

Ungdom 117 000 117 000 184 007 

Lång 85 000 85 000 97 070 

Duathon 0 0 2 231 
Elit Övrigt 100 000 100 000 128 654 

Paratriathlon 

Utbildning Klassificerare 14 000 14 000 5 197 

Nationellt Tävlingsstöd 20 000 20 000 0 

Informationsmöte 10 000 10 000 0 

Egna möten 7 500 7 500 0 

Informationsmaterial 1 000 1 000 0 

Para Elitverksamhet 32 000 32 000 0 

Para Övrigt 5 000 5 000 0 

Marknad 300 000 300 000 192 768 

Kommunikation/Media 

IT, Telefoni 64 000 64 000 45 959 

STC MF/Kommunikation 83 000 83 000 55 470 

STF MF/Kommunikation 42 500 42 500 34 355 

Resor 19 500 19 500 33 568 
Kommunikation Övrigt 0 0 23 860 

Utbildning 
Utbildning Övrigt 0 0 0 

Omvärld 

ETU President meeting 16 500 16 500 25 621 

ETU Kongress 10 000 10 000 24 979 

SOK Årsmöte 3 000 3 000 0 

RF Forum 5 000 5 000 0 

SOK/RF Dialogmöten 5 000 5 000 0 

ITU Kongress 50 000 50 000 43 301 
Omvärld Övrigt 4 000 4 000 0 

Ledning 

Årsmöte 84 500 84 500 47 998 

Styrelsmöten 112 000 112 000 120 085 

Ledning Övrigt 45 500 45 500 66 536 

Kansli 330 000 330 000 295 476 

Personal inkl. Övrigt 4 198 677 4 198 677 3 979 883 

Gemensam 94 187 94 187 170 074 

Summa kostnader 14 122 170 14 568 350 13 788 198 
 

VERKSAMHETENS 
RESULTAT 

 
300 000 

 
300 000 

 
-611 025 

 
WTS AB***** 

 
-700 000 

 
-700 000 

ÅRETS RESULTAT -400 000 -400 000 -611 025 

Utgående balans 2 127 705 2 127 705 1 916 680 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 

Tävlingsresultat 

SM/JSM/USM/RM - Duathlon, Helsingborg Duathlon (Allerum) 12 maj 

Svensk Mästarinna Åsa Eriksson, Umara Sports Club 
Svensk Mästare Gabriel Sandör, Terrible Tuesday Triathlon Club 

Svensk Juniormästarinna Eleanor Glans Lilja, Heleneholms IF tri Team 
Svensk Juniormästare Simon Lindblom, Kalmar RC Triathlon 

Svensk Ungdomsmästarinna - 
Svensk Ungdomsmästare Simon Lindblom, Kalmar RC Triathlon 

Riksmästarinna 40-44 Sara Bergström, Team Triathlon & Multisport 
Riksmästarinna 45-49 Camilla Dahlström, I 2 IF Karlstad 
Riksmästarinna 50-54 Ulrika Berglund, 338 Småland Triathlon & MSF 
Riksmästarinna 55-59 Cecilia Jertborn, SOK Knallen 
Riksmästare 35-39 Rasmus Sellehed, Heleneholms IF Tri Team 
Riksmästare 40-44 Miroslav Cepciansky, IS Göta Friidrott & Triathlon 
Riksmästare 45-49 Claes Ivenborg, IK NocOut.se 
Riksmästare 50-54 Tony Back, IF Mantra Sport 
Riksmästare 55-59 Jonas Rylander, Väsby SS Triathlon 
Riksmästare 60-64 Peter Agelii, AXA Sports Club 
Riksmästare 65-69 Tauno Koskinen, Fagersta Södra Idrottsklubb 
Riksmästare 70-74 Bert Versén, Triathlon Väst 
Riksmästare 80- George Valvis Triathlon Syd 

SM/JSM/RM - Olympisk distans, Gävle Triathlon 7-8 juli 

Svensk Mästarinna Annie Thorén, Motala Triathlon Club 
Svensk Mästare Ludwig Fleetwood, Race & Shine Sports Club 

Svensk Juniormästarinna - 
Svensk Juniormästare Elias Rapp, Västerås Simsällskap 

Riksmästarinna 35-39 Marie Sandberg, Julita Triathlon 
Riksmästarinna 40-44 Ann Tufvander, Stockholm City Triathlon 
Riksmästarinna 45-49 Jenny Eliasson, Västerås Cykelklubb 
Riksmästarinna 50-54 Kerstin Lantz, Skövde Triathlonklubb 
Riksmästarinna 55-59 Agneta Berg, Stockholm City Triathlon 
Riksmästarinna 60-64 Monica Sjans, Qwarnsvedens Triathlonklubb 
Riksmästare 35-39 Henrik Jansson, Väsby SS Triathlon 
Riksmästare 40-44 Clas Björling, Dalregementets IF 
Riksmästare 45-49 Franz Hellberg, Hudik Triathlon Klubb 
Riksmästare 50-54 Tommy Eriksson, Team LeWa Sport 
Riksmästare 55-59 Per Vikner, Västerås Simsällskap 
Riksmästare 60-64 Per-Anders Axlund Hudik Triathlon Klubb 
Riksmästare 65-69 Tauno Koskinen, Fagersta Södra Idrottsklubb 
Riksmästare 80- George Valvis Triathlon Syd 
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SM/JSM/USM/RM - Sprint distans, Borås City Triathlon 29 juli 
 
Svensk Mästarinna  Lisa Nordén, Terrible Tuesday Triathlon Club 
Svensk Mästare  Gabriel Sandör, Terrible Tuesday Triathlon Club 
 
Svensk Juniormästarinna  Frida Nöu, Väsby SS Triathlon 
Svensk Juniormästare  Andreas Carlsson, Terrible Tuesday Triathlon Club 
 
Svensk Ungdomsmästarinna  Ida Burrows, AXA Sports Club 
Svensk Ungdomsmästare  Hampus Månsson, Väsby SS Triathlon 
 
Riksmästarinna 35-39  Anna Johansson, IK NocOut.se 
Riksmästarinna 40-44  Veronica Andersson, 3City Triahlon 
Riksmästarinna 45-49  Camilla Dahlström, I 2 IF Karlstad 
Riksmästarinna 50-54  Kerstin Lantz, Skövde Triathlonklubb 
Riksmästarinna 55-59   Cecilia Jertborn, SOK Knallen 
Riksmästarinna 60-64  Monica Sjans, Qwarnsvedens Triathlonklubb 
Riksmästare 35-39  Jonas Lerneteg, Stockholm City Triathlon 
Riksmästare 40-44  Roger Sjösten, Ronneby Simsällskap 
Riksmästare 45-49  Pierre Schmidt, Umara Sports Club 
Riksmästare 50-54  Magnus Almén, AXA Sports Club 
Riksmästare 55-59   Michael Thorén, Motala Triathlon Club 
Riksmästare 60-64  Per-Olof Branzell, IK Fyris/Triathlon 
Riksmästare 65-69  Tauno Koskinen, Fagersta Södra Idrottsklubb 
Riksmästare 70-74  Bert Versén, Triathlon Väst 
Riksmästare 80-  George Valvis, Triathlon Syd 
 
Stafett-SM, Borås City Triathlon 29 juli 
 
Svenska mästare  Terrible Tuesday Triathlon Club 
2:a plats   Dalregementets IF 
3:e plats   Triathlon Väst 
 
SM/JSM/RM - Medeldistans, Tjörn Triathlon 25 augusti 
 
Svensk Mästarinna  Sara Svensk, Terrible Tuesday Triathlon Club 
Svensk Mästare  Jesper Svensson, Motala Triathlon Club 
 
Svensk Juniormästarinna  Eleanor Glans Lilja, Heleneholms IF tri Team 
Svensk Juniormästare  - 
 
Riksmästarinna 35-39  Karin Magnusson, IK NocOut.se 
Riksmästarinna 40-44  Jane Nilsson, 338 Småland Triathlon & MSF 
Riksmästarinna 45-49  Liselott Håkansson, Kristianstads Triathlonklubb 
Riksmästarinna 50-54  Sara Alvaeus, IF Mantra Sport 
Riksmästarinna 55-59   Birgitta Påhlman, Näset Triathlonklubb 
Riksmästarinna 60-64  Monica Sjans, Qwarnsvedens Triathlonklubb 
Riksmästare 35-39  Michael Nabb, Åkersberga Triathlonförening 
Riksmästare 40-44  Fredrik Ekström, Elmhults Sportsclub 
Riksmästare 45-49  Hans Ydremark, Höglandets Triathlon 
Riksmästare 50-54  Daniel Lavén, AXA Sports Club 
Riksmästare 55-59   Jonas Rylander, Väsby SS Triathlon 
Riksmästare 60-64  Mats Fallman, Näset Triathlonklubb 
Riksmästare 65-69  Erik Dahlberg, Östersund Triathlon 
Riksmästare 70-74  Georg Matscheko, Kalmar RC Tritahlon 
 
SM/RM Långdistans arrangerades inte 2018 
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Svenska Triathloncupen 2018 
Svenska Triathloncupen är en årlig cuptävling som arrangeras av förbundet ihop med lokala 
triathlonklubbar i svenska städer. Denna tävlingsform arrangeras för tolfte året i rad som serie/cuptävling. 
Fyra arrangemang med tävlingsklass gav poäng och det hölls tävlingar för pojk/flick (första gången år 
2018), ungdom, junior, senior, samtliga mastersklasser och en föreningsklass. Följande triathleter stod 
på prispallen: 
 
Senior dam    Senior herr 
1. Emma Varga, Terrible Tuesday Triathlon Club  1. Ludwig Fleetwood, Race & Shine Sports Club 
2. Alida Lilljequist, Kinds Go Green CK  2. Oskar Djärv, Race & Shine Sports Club 
3. Nathalie Säfsten, Skövde Triathlonklubb  3. Gabriel Björlin, Kalmar RC Triathlon 
4. My Forsberg, Triathlon Väst   4. Rickard Carlsson, Team Triathlon & Multisport 
5. Linda Morin, Team Powerwoman Athletic Club  5. Nicklas Gunnarsson, Triathlon Väst 
 
Junior dam (18-19 år)   Junior herr (18-19 år) 
1. Klara Hofer Mattsson, Umeå Simsällskap  1. Willian Nordahl, Heleneholms IF Tri Team 
2. Frida Nöu, Väsby SS Triathlon  2. Elias Rapp, Västerås Simsällskap 
3. Emelie Eriksson, Säters IF Triathlon  3. Oscar Eliasson, Alingsås Triathlonklubb 
    3. Andreas Carlsson, Terrible Tuesday Triathlon  
     
 
Ungdom flickor (16-17 år)   Ungdom pojkar (16-17 år)  
1. Ida Tabbert, Kalmar RC Triathlon  1. Hampus Månsson, Väsby SS Triathlon 
2. Ida Burrows, AXA Sports Club  2. Simon Lindblom, Kalmar RC Triathlon 
3. Nora Johansson, Västerås Simsällskap  3. Jacob Fransén, Kalmar RC Triathlon 
 
 
Flickor (14-15 år)   Pojkar (14-15 år)  
1. Tilda Månsson, Väsby SS Triathlon  1. Albin, Augustsson, CSK Ludvika 
2. Hanna Lundberg, Kalmar RC Triathlon  2. Alexander Chatila, Kalmar RC Triathlon 
3. Alma Lilljequist, Kinds Go Green CK  3. Albin Rooth, Kalmar RC Triathlon 
 
Svenska Föreningscupen 
1. Väsby SS Triathlon 
2.  Kalmar RC Triathlon 
3. Terrible Tuesday Triathlon Club 
	
	
Internationella resultat  
 
Nedan presenteras svenska elitaktivas placeringar vid internationella ITU-tävlingar. I age group på EM och VM 
nämns topp 3-placeringar. I Ironman nämns topp 3 i proffsklass (undantaget Ironman Kona på Hawaii där samtliga 
placeringar i proffsklass nämns). Placeringen anges inom parentes.  
 
Cape Town ITU Triathlon World Cup 11 februari  
Elit herr: Ludwig Fleetwood (31), Oskar Djärv (37) 
 
Québec ITU S3 Winter Triathlon World Cup 25 februari  
Elit herr: Erik Johansson (6) 
Elit dam: Lovisa Modig (1) 
 
Quarteira ETU Triathlon European Cup 24 mars   
Elit herr: Gabriel Sandör (42) 
 
Quarteira ETU Triathlon Junior European Cup 25 mars   
Junior herr: Andreas Carlsson (5), Daniel Nöu (DNF) 
 
Olsztyn ETU Sprint Triathlon European Cup 26 maj   
Elit herr: Gabriel Sandör (3), Ludwig Fleetwood (DNS) 
Elit dam: Alida Liljequist (37) 
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Ironman, Florianopolis 27 maj 
Pro herr: Jesper Svensson (1) 
 
Weert ETU Triathlon European Cup 10 Juni 
Elit herr: Gabriel Sandör (10) 
 
Wuustwezel ETU Sprint Triathlon European Cup 23 juni 
Elit herr: Ludwig Fleetwood (28), Oskar Djärv (40) 
 
Holten ETU Sprint Triathlon Premium European Cup 30 juni 
Elit herr: Ludwig Fleetwood (33) 
Elit dam: Emma Varga (26) 
 
Holten ETU Sprint Triathlon Junior European Cup 30 juni 
Junior herr: Daniel Nöu (35) 
Junior dam: Frida Nöu (33) 
 
Larache ATU Sprint Triathlon African Cup 30 juni 
Elit herr: Oskar Djärv (12) 
 
Fyn ITU Duathlon World Championships 6 juli 
Elit dam: Jenny Nilsson (13) 
D25-29 Åsa Eriksson, Umara Sports Club (1) 
 
Banyoles ETU Triathlon European YOG Qualifier 7-8 juli 
Ungdom pojk: Andreas Carlsson (7), Oscar Eliasson (49) 
Ungdom flick: Ida Burrows (22), Frida Nöu (37) 
Mixed Youth Relay: Frida Nöu, Andreas Carlsson, Ida Burrows, Oscar Eliasson (9) 
 
Tiszaujvaros ITU Triathlon World Cup 7 juli 
Elit herr: Gabriel Sandör (11 semifinal)  
 
Ironman Frankfurt 8 juli 
Pro herr: Patrik Nilsson (2) 
 
Ironman 70.3 Jönköping 8 juli 
Pro dam: Lisa Nordén (1) 
 
Fyn ITU Cross Triathlon World Championships 10 juli 
Elit dam: Cecilia Jessen (13) 
 
Fyn ITU Long Distance Triathlon World Championships 14 juli  
Elit herr: Jonas Örarbäck (25) 
Elit dam: Jenny Nilsson (14) 
H35-39 Aron Wohlström (3) 
H45-49 Lars Rosencrantz (2) (Aquabike) 
H50-54 Carl Brümmer (2) 
H55-59 Ulf Bladh (3)  
D25-29 Sabine Hedlund (3)  
D35-39 Tina Fastesson (2) 
D40-44 Beatrix Cser (2)  
D45-49 Camilla Franks (3)  
 
Tartu ETU Triathlon European Junior Championships 20 juli 
Junior herr: Daniel Nöu (44) 
 
Malmö ETU Sprint Triathlon European Cup 4 augusti 
Elit herr: Gabriel Sandör (4), Ludwig Fleetwood (21), Oskar Djärv (27), Per Wangel (36), Robert Kallin (50), Axel Ek 
(53), Rickard Carlsson (DSQ) 
Elit dam: Lisa Nordén (2), Emma Varga (18), Alida Lilljequist (32), Amanda Bohlin (DNF) 
 
Glasgow ETU Triathlon European Championships 10 augusti 
Elit herr: Gabriel Sandör (23), Ludwig Fleetwood (49) 
 
Riga ETU Sprint Triathlon Junior European Cup 12 augusti 
Junior herr: Andreas Carlsson (2), Daniel Nöu (18) 
Junior dam: Frida Nöu (14) 
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Ironman Kalmar 18 augusti 
Pro dam: Åsa Lundström (2) 
 
Székesfehérvar ETU Sprint Triathlon European Cup 25 augusti 
Elit herr: Gabriel Sandör (8) 
Elit dam: Emma Varga (18), Alida Lilljequist (32) 
 
Fredericia ETU Triathlon Nordic Championships 1 september 
Elit herr: Per Wangel (4), Oskar Djärv (6), Daniel Nöu (12), Gabriel Björlin (23) 
Elit dam: Alida Lilljequist (7) 
 
Dansk Invest Tri serien, Fredericia 1 september 
Ungdom pojk: Simon Lindblom (3), Hampus Månsson (6), Axel Rosencrantz (7), Elliot Nord (8) 
 
Kalmar FISU World University Triathlon Championship 1-2 september 
Elit herr: Axel Ek (34), Robert Kallin (53), Nicklas Gunnarsson (62)  
Elit dam: Emma Varga (22), Malin Cederberg (37), Sofi Haag-Wallberg (49) 
Mixed Relay: Emma Varga, Axel Ek, Malin Cederberg, Robert Kallin (13) 
 
Loutraki ETU Triathlon Youth European Championships Festival 1-2 september  
Ungdom pojk: Andreas Carlsson (6), Oscar Eliasson (28 B-final) 
Ungdom flick: Ida Burrows (9), Frida Nöu (21) 
Mixed Youth Relay: Frida Nöu, Andreas Carlsson, Ida Burrows, Oscar Eliasson (12) 
 
Karlovy Vary ITU Triathlon World Cup 2 september 
Elit herr: Gabriel Sandör (21) 
 
Valencia ETU Triathlon European Cup 8 september 
Elit herr: Axel Ek (53) 
 
ITU World Triathlon Grand Final Gold Coast, U23 VM 14 september 
Elit herr: Gabriel Sandör (17) 
 
Ohrid ETU Triathlon Balkan Championships 15 september 
Elit Herr: Per Wangel (5) 
 
Weihai ITU Triathlon World Cup 22 september 
Elit herr: Gabriel Sandör (20) 
 
Alanya ETU Triathlon European Cup 23 september 
Elit herr: Per Wangel (30) 
 
Ironman Barcelona 7 oktober 
Pro herr: Jesper Svensson (1) 
 
Buenos Aires Youth Olympic Games 8 oktober  
Ungdom pojk: Andreas Carlsson (4) 
 
2018 VM Ironman Kailua-Kona Hawaii 13 oktober 
Pro dam: Åsa Lundström (19), Sara Svensk (DNF) 
Pro herr: Patrik Nilsson (DNF)  
H18-24 Rasmus Svenningsson (1) 
H50-54 Carl Brümmer (1) 
 
Hong Kong ASTC Sprint Triathlon Asian Cup 21 oktober 
Elit herr: Per Wangel (6) 
 
Ibiza ETU Aquathlon European Championships 24 oktober 
Elit dam: Ida Burrows (6) 
Junior dam: Ida Burrows (3) 
 
Ibiza ETU Middle Distance Triathlon European Championships 28 oktober 
Elit herr: Oskar Djärv (9)   
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Arrangemang 
  
Under 2018 arrangerades 75 (2017: 74st) tävlingar med sanktion från STF varav 71 (69) fokuserade på triathlon, 2 
(2) var rena duathlontävlingar, 2 (3) aquathlon och 0 (0) vintertriathlon. Av dessa var 20 (13) distriktstävlingar. Totalt 
19925 (19261) starter genomfördes.  
 
 
Antalet starter i triathlon/duathlon/aquathlon-tävlingar 2006-2018. 

 
 
Arrangörer av Svenska Mästerskap under 2018 var: 
SM Duathlon, IS Göta, Allerum (Helsingborg) 
SM Olympisk distans, Svensk Triathlon, Gävle 
SM Sprintdistans, samt stafett-SM, Svensk Triathlon, Borås 
SM Medeldistans, Tjörn Triathlon, TjörnTjörn 
 
SM i Långdistans arrangerades inte under 2018. 
 
 
Svenska Triathloncupen 2018 arrangerades med följande deltävlingar: 
Uppsala Triathlon 
Gävle Triathlon 
Borås City Triathlon 
Malmö Triathlon 
 
Övriga STF arrangemang 2018  
Under 2018 arrangerade Svenska Triathlonförbundet även Stockholm Triathlon tillsammans med lokala föreningar. 
 
Internationella tävlingar 
 

Tävling Ort Distans Datum År 
World Military Triathlon Champions Lidköping Olympisk 17 juli 2018 
IM 70.3 Jönköping Jönköping Medel 8 juli Sedan 2016 
Malmö Triathlon ETU European Cup Malmö Sprint 4 augusti Sedan 2016 
Swedeman Xtream Triathlon Åre Xtream 11 augusti Sedan 2018 
IM Kalmar Kalmar Lång 18 augusti Sedan 2012 
FISU World University Triathlon Championship Kalmar Sprint / 

Mixed 
Relay 

1-2 september 2018 

 
Malmö tävlingen blev mycket lyckad och resulterade i att vår ansökan om att arrangera EM 2020 blev godkänd.  
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Swedeman Xtreme Triathlon är en av deltävlingarna i Xtri World Tour. Tävlingen arrangerades för första gången i 
Sverige och blev lyckad.  
 
Tekniska delegater och huvuddomare 
Följande personer hade uppdrag på tävlingar under 2018: 
 
  TD HD 

SM
 &

 S
TC

 

Allerum (SM Duathlon) Üve Hillep Gunilla Bergström 
Uppsala  Pertti Tomminen Per Nilbrink 
Gävle (SM Olympisk) Pär Anth Lotta Johansson 
Borås City (SM Sprint + Stafett 
SM) 

Lotta Johansson Anders Larsson 

Tjörn (SM Medel) Gunilla Bergström Ann Josefson 
Malmö Matt Richardson Anders Larsson 

Ö
VR IG
A

 Stockholm - Fredrik Orava 
IM Jönköping 70.3 - Ann Josefson 
IM Kalmar - Ann Josefson 

 
Totalt har vi 16 st TD och 22 st HD. 
 
Technical official (TO) 
Under det gångna året har vi haft två stycken tävlingar i Sverige där Svenska Triathlonförbundet har tillsatt flertal TO 
samt Chief Race Officials (CRO). 

• ETU Malmö: 12 st svenska TO, Mikael Stolpe som CRO, Lotta Johansson som Ass CRO. 
• FISU World University Triathlon Championchip: 14 st svenska TO, Johanna Green som CRO, Lotta 

Johansson som Ass CRO. 
• Vi har haft flertalet TO på internationella uppdrag som Self Funded Technical Official (SFTO). T.ex. på Fyn 

ITU Multisport World Championships Festival (Danmark) hade vi 7 st svenska TO. 
 

Totalt har vi 33 st TO certifierade. 28 st level 1 och 5 st level 2.	

Utbildning 

• Arrangörsutbildning genomfördes i Upplands Väsby den 20 januari med 29 deltagare (20 st arrangörer) 
utbildades. Vi har nu totalt 44 st utbildade arrangörer sedan 2015.  

• 7 st domarutbildningar genomfördes (Sundsvall, Karlsborg, Örebro, Lidköping, Karlskrona, Uppsala och 
Stockholm). 79 st nya domare utbildades och vi har totalt ca 240 st utbildade domare.  

• ITU level 2 utbildning för TO i Spanien i november där 3 st svenska TO blev certifierade.  
 
 
Övrigt 
 

• Arrangörsmöte genomfördes i Upplands Väsby den 21 januari där 21 st arrangörer deltog. 
• Nytt anmälningssystem togs fram under året och lanserades den 1 november 2018.  
• Framtagning av utbildningsplan för arrangörer är förskjutet till kommande år. 

	
/	Üve	Hillep	
 
 
 

Bredd och motion 
 
STF har under året fortsatt arrangera breddläger på Playitas tillsammans med vår partner Apollo. 
Ledarna är ideella och lägren få mycket bra omdöme i deltagarnas utvärderingar. Förutom bra 
verksamhet, genererar lägren ett ekonomiskt överskott och är en förutsättning för att våra elitaktiva 
skall få värmeläger vintertid på Playitas. 
                                                                                                                                                                 
Även om Svenska Triathloncupen och Stockholm Triathlon är en arrangemangsverksamhet, kan 
eventen som STF arrangerar tillsammans med de lokala föreningarna också ses som en del av svensk 
triathlon bredd- och motionsverksamhet. Totalt sett samlade dessa tävlingar 3709 st deltagare.   
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Antalet licenser fortsätter att öka totalt sett, dock med en viss förskjutning från års- till dagslicenser. 
Under 2018 har vi fått 19 st nya medlemsföreningar, men samtidigt har 26 st lämnat STF, vilket gör att 
vi är sju föreningar förre än i fjol. Notera dock att vi under de senaste åren haft en mycket stor tillväxt i 
antalet föreningar, men en minskning är självklart en trend vi vill bryta. Positivt är dock att antalet 
starter i svenska tävlingar fortsätter att öka! 
 
STF har tillsammans med Aktivitus genomfört ett antal mycket uppskattade gratis prova-på träningar 
vid Sjöhistoriska Museet i Stockholm. Upplägget har en stor potential som koncept för att locka nya 
utövare in i föreningarna och vår idrott. 
 
Maria Larsson har ansvarat för age group representation och vi har haft svenska deltagare på flera 
mästerskap. 
 
/  Ola Silvdahl  
 

 
Barn och ungdom 
 
Aktiviteter under året 
 
Mars - Träff för nordiska ungdomsambassadörer i Jönköping 
Pre-camp för Nordic TRIcamp. Ungdomsambassadörer från Sverige, Norge och Danmark träffades under en helg 
och lärde känna varandra samt planerade aktiviteter för sommarens Nordic TRIcamp. Uppdraget som 
ungdomsambassadör innefattar att delta i planering, marknadsföring och genomförande av det nordiska 
sommarlägret Nordic TRIcamp.  
Läs mer:  
http://www.tri4fun.se/Tri4fun/referatfranaretsprecampijonkoping/  
 
Maj - Tri4fun camp i Väsby  
Sista helgen i maj anordnades Tri4fun camp återigen i samarbete med Väsby SS Triathlon för femte gången. Lägret 
är sedan tidigare årets höjdpunkt för unga triathleter och i år var det inte mindre än 126 st barn i åldrarna 7-15 år 
samt ett 30-tal ledare närvarande.  
Läs mer: 
http://www.tri4fun.se/Tri4fun/ReferatTri4funcamp/  
 
Juni - Augusti - Tri4fun Playitas 
Tri4fun Playitas som arrangerades under vecka 26-32 i samarbete med Apollo är en triathlonskola där barn och 
unga får chans att prova vår idrott under semestern. Tre träningstillfällen under veckan som sedan knyts samman i 
en minitriathlon under ledning av utbildade tri4funtränare. Under sommaren 2018 var det 222 st barn som deltog i 
triathlonskolan, av dessa var 29% från Sverige.  
 
Juli - Nordic TRIcamp 
Nordic TRIcamp genomfördes i Jönköping den 2-7 juli. Drygt 120 st ungdomar mellan 12-20 år och ett 20-tal tränare 
från Norge, Danmark och Sverige.  Från Sverige ansvarade i år Lindakatarina Ek som också var närvarande på 
lägret. En stor höjdpunkt på lägret var när ungdomarna fick träffa triathlonstjärnorna Åsa Lundström och Kristian 
Rød. 
Läs mer: 
http://www.tri4fun.se/Tri4fun/NordicTRIcamp2018/  
 
Sommarens tävlingar 
Totalt har 39 st triathlontävlingar haft barn- och ungdomsklass av något slag. Tävlingsrapporter från landets tävlingar 
vittnar om många lyckade tävlingar. Pojk/flick 14-15 år fick för första gången vara med på hela Svenska 
Triathloncupen och slutsegrare i klassen utsågs.  
 
Oktober - Tri4fun barn och ungdomsledarutbildningar  
Under året har totalt 11st nya barn- och ungdomstränare från 4 st olika föreningar gått tri4funutbildningen. Utbildare 
var Oscar Ek, Anna Jonsson och Håkan Melinder. Utbildningen hölls på Bosön.  
 
 
November - Juniortränarutbildning 
För första gången sedan våren 2016 så arrangerades juniortränarutbildningen på Bosön. 10 st deltagare från 5 st 
olika föreningar var med. Kursledare var Anna Jonsson, Joakim Berggren och Anna-Karin Lundin.  
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November - Ledarboost i Jönköping 
För sjätte gången arrangerades en motivations och inspirations helg för våra barn och ungdomsledare. Detta är 
förutom en chans att fylla på med inspiration och motivation att ta med sig hem till ungdomsträningen ett tillfälle att 
nätverka med andra tränare. 10 st barn och ungdomsledare från sex föreningar inspirerades av bland annat Jim 
Thuresson,  Åsa Lundström och Christian Kirchberger.   
 
Idrottslyftet  
Idrottslyftet har möjliggjort de aktiviteter vi under året genomfört inom barn och ungdomsområdet. Utöver alla 
aktiviteter som genomförts där föreningar, ledare, unga triathleter haft möjlighet att delta har även Idrottslyftsbidrag 
fördelats till 10 st föreningar i form av uppstartsbidrag, utvecklingsbidrag, materialpaket, utbildning, ledarutveckling 
och tri4fun-projekt.  
 
Utveckling av tri4funkonceptet 
Tri4fun är Svenska Triathlonförbundets barn och ungdomskoncept under 
utveckling. Konceptet syftar till att ge ledare och föreningar ett omfattande stöd 
inom allt som rör triathlon för unga, fördelat på sju olika delar. Målet är att få 
välutbildade och motiverade ledare i föreningarna, kvalitativ verksamhet för barn 
och unga som tar utgångspunkt i Idrotten Vill och Svensk Triathlon 2020 samt en 
stor ökning av antalet barn och unga som håller på med triathlon. 
Utvecklingsarbetet är i stort sätt klart och stora delar av materialet finns på plats.   
 

 
Statistik  
*Avser föreningar som registrerat LOK-stöd. 2018 års siffror avser endast 
vårterminen 2018.  
**Obs! innefattar inte de ungdomar som kört i motionsklass för vuxna.  
 
 

 
 
Följ allt som händer på tri4fun.se och @tri4funsweden 
 
/ Adam Kjellström  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Antal föreningar LOK*  16 17 21 24 26 24 17* 
Antal deltagartillfällen LOK 
(Lokalt aktivitetsstöd)* 

 

9100 9400 21900 18800 20900 23800 

 
 

11371* 
Antal tävlingar med 
barn/ungdomsklasser 

 
12 22 24 29 40 39 

 
34 

Antal starter i barn och 
ungdomsklasser 0-15 år 

 
78 295 441 757 1012 761 

 
937 

Antal starter i 
ungdom/juniorklasser 16-
19 år 

 

191 189 157 219 223 129 

 
 

172 
Totalt antal starter i 
barn/ungdomsklasser 0-19 
år 

 

269 484 598 976 1231** 1150** 

 
 

1109** 



	 	 Svenska	Triathlonförbundet		
___________________________________________________________________________	

	 36	

 
Elit 
 
Ungdom  
 
Ungdoms OS kval, Banyoles 
Vart fjärde år går världs Ungdoms-OS för ungdomar som är 16-17 år. För att kvalificera sig individuellt krävs det en 
placering bland de tolv bästa i Europa. Kvaltävlingen gick i spanska Banyoles och tävlande för Sverige var fyra 
ungdomar uttagna: Oscar Eliasson, Andreas Carlsson, Ida Burrows och Frida Nöu. Bästa placeringar blev en 7:e 
plats för Andreas Carlsson som lyckades ta en kvalplats till världs Ungdoms-OS i Buenos Aires och en 22:a plats för 
Ida Burrows. Tävlingen avslutades med mix-stafett, där laget med Frida Nöu, Andreas Carlsson, Ida Burrows och 
Oscar Eliasson slutade på en fin 9:e plats. 
 

Ungdoms EM, Loutraki 
Som tävlande för Sverige var fyra ungdomar uttagna: Andreas Carlsson, Oscar Eliasson, Ida Burrows och Frida 
Nöu. Både Ida Burrows och Frida Nöu gjorde bra ifrån sig och gick vidare till A-final. Ida Burrows slutade på en fin 
9:e plats och Frida Nöu på en 21:e plats. På herrsidan tävlade Andreas Carlsson och Oscar Eliasson, där Andreas 
gick vidare till final och Oscar till B-final. Andreas Carlsson gjorde ett bra lopp i finalen och slutade på en hedrande 
6:e plats medan Oscar Eliasson slutade på en 28:e plats i B-finalen. Tävlingen avslutades med mix-stafett, där laget 
med Frida Nöu, Andreas Carlsson, Ida Burrows och Oscar Eliasson slutade på en 12:e plats.  

 
Dansk Invest Tri serien, Fredericia  
Då vi hade fler kvalificerade för landslaget för ungdomar än antalet nationsplatser på ungdoms EM, valde vi att ta ut 
några ungdomar till Dansk Invest Tri serien. Tävlingen gick samtidigt med NM i september och för Sverige tävlade 
Elliot Nord, Hampus Månsson, Simon Lindblom och Axel Rosencrantz på distansen 375 meter simning, 10 km cykel 
med drafting och 2,5 km löpning. I ungdomstävlingen var det tuff konkurrens med deltagare från Danmark, Norge 
och Sverige. Bäst placering blev det för Simon Lindblom som slutade på en fin 3:e plats.  

	
Världsungdoms OS, Buenos Aires 
Vart fjärde år går världs Ungdoms-OS för ungdomar som är 16-17 år. För att kvalificera sig individuellt krävs det en 
placering bland de tolv bästa i Europa. Andreas Carlsson som lyckades ta en kvalplats och blev även uttagen av 
Sveriges Olympiska Kommitté för att tävla för Sverige i Buenos Aires. Förhållandena är identiska med ett OS, där de 
aktiva lär sig att bo i en OS-by, äta i en gemensam matsal, vara en av många aktiva, kontroller av ackreditering, 
säkerhet, media och klimatet som är under ett OS. Andreas Carlsson gjorde en fantastisk prestation och slutade som 
fyra bland världens bästa ungdomar. Tävlingen avslutades med mix-stafett, där lagen delades in i kontinent lag. 
Europa lag två tvingades tyvärr bryta p.g.a. en krasch på cykelmomentet.   

 

Junior  
 
ETU Triathlon Junior European Cup, Quarteira  
I junioreuropacupen i Quarteira ställde Sverige upp med två herrjuniorer, Andreas Carlsson och Daniel Nöu. Bästa 
placeringar blev en 5:e plats för Andreas Carlsson, vilket är en topp placering i tuff konkurrens. Vi kan konstatera att 
det går fort på juniortävlingarna ute i Europa och Quarteira är utvald till kvaltävling för landslaget för många förbund.  
 
ETU Triathlon Junior European Cup, Holten  
I samband med premium Europacupen för seniorer, så arrangerades en junioreuropacup i Holten.  Som tävlande för 
Sverige var två juniorer, Frida Nöu och Daniel Nöu. Tävlingen resulterade i en 33:e plats för Frida Nöu och en 35:e 
plats för Daniel Nöu.  
 
Junior EM, Tartu 
Till EM i Tartu åkte Sverige endast med en junior, Daniel Nöu. Det var ett mästerskap med tuff konkurrens och 
Daniel Nöu slutade på en 44:e plats.  
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ETU Triathlon Junior European Cup, Riga  
Till junioreuropacupen i Riga var tre juniorer uttagna. Nämnas bör att Andreas Carlsson och Frida Nöu fortfarande är 
ungdomar. På startlinjen hade Sverige Daniel Nöu, Andreas Carlsson och Frida Nöu. Det blev en väldigt lyckad 
tävling, där Andreas Carlsson slutade på en 2:a plats, Daniel Nöu på en 18:e plats och Frida Nöu på en 14:e plats.  
 
Junior EM Aquathlon, Ibiza 
På Junior EM i Aquathlon, tävlade Ida Burrows. Det blev en väldigt lyckad tävling, där Ida Burrows tog medalj och 
slutade som 3:a i juniorklassen. 
 

 
Senior & U23 
 
ETU Triathlon Europacupen, Olsztyn 
Till europacupen i Olsztyn åkte Gabriel Sandör, Ludwig Fleetwood och Alida Lilljequist. Efter en bra simning, cykling 
och väldigt stark avslutning sprang Gabriel Sandör i mål som 3:a.  
 
ETU Triathlon Europacupen, Malmö  
Konkurrensen på årets Europacup i Malmö var något tuffare än tidigare år. I damklassen var bästa svenska Lisa 
Nordén med en fin 2:a plats, därefter följde Emma Varga med en 18:e plats och Alida Lilljequist med en 32:a plats. 
På herrsidan blev Gabriel Sandör med en 4:e plats bästa svensk och därefter följde: Ludwig Fleetwood (21), Oskar 
Djärv (27), Per Wangel (36), Robert Kallin (50) och Axel Ek (53).  
 
ETU EM, Glasgow 
Till europamästerskapen på olympisk distansen var Gabriel Sandör och Ludwig Fleetwood uttagna. Efter en bra 
cykling och väldigt stark löpning, sprang Gabriel Sandör i mål som 23:a med tredje bästa löptiden.  
 
Nordiska Mästerskapen, Fredericia  
NM i Triathlon gick i Fredericia, Danmark och avgjordes på sprintdistansen. Sverige hade en stor trupp bestående av 
fyra ungdomar, en junior och fyra seniorer. I damer elit blev Alida Lilljequist bästa svenska med en 7:e plats och i 
herr elit lyckades Per Wangel bäst och slutade på en fin 4:e plats. 
 
Universitets VM, Kalmar  
Sverige representerades av Emma Varga, Malin Cederberg, Sofi Haag-Wallberg, Axel Ek, Robert Kallin och Nicklas 
Gunnarsson. Bäst gick det för Emma Varga som slutade på en 22:a plats och Axel Ek som slutade på en 34:e plats. 
Tävlingen avslutades med mix-stafett med fyra aktiva i varje lag. 
 
U23 VM, Gold Coast  
Sverige representerades av Gabriel Sandör. Gabriel cyklade upp sig, så att han kunde ansluta till första klungan. Väl 
ut på löpningen gick det väldigt fort, och marginalerna är små, och Gabriel slutade på en fin 17:e plats.  
 
ITU Cross Triathlon VM, Fyn 
Cecilia Jessen tävlade för Sverige och slutade på en 13:e plats.  
 
ITU Duathlon VM, Fyn 
Jenny Nilsson tävlade för Sverige och slutade på en 13:e plats.  
 
Långdistans  
 
VM på långdistans, Fyn 
Till VM på långdistans var Annie Thorén, Jenny Nilsson och Jonas Örarbäck uttagna. Annie tvingades att avstå på 
grund av en skada. Bäst gick det för Jenny Nilsson som avslutade med en stark löpning och slutade på en 14:e 
plats. 
 
EM i medeldistans, Ibiza 
Till EM på medeldistans åkte Oskar Djärv för att tävla för Sverige. Då det blev oväder med extrema mängde regn, 
halverades cyklingen. Oskar Djärv gjorde sin första internationella start på långdistans och slutade på en fin 9:e 
plats. 
 
Ironman-VM på Hawaii  
2018 hade vi tre svenskar som kvalificerat sig, Patrik Nilsson, Åsa Lundström och Sara Svensk. Bästa svensk blev 
Åsa Lundström med en 19:e plats. 
 
 
/ Angela Fox 
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Paratriathlon 

 
Under 2018 har paraverksamheten varit i princip vilande. En större ansökan till Allmänna 
Arvsfonden har påbörjats, i syfte att skapa förutsättningar att ta ett större grepp om detta 
verksamhetsområde. 
 
/  Ola Silvdahl  
	

 
Marknad 
 
Under året tillkom Wahoo som ny partner och tillsammans med de befintliga partnerna 
Apollo, Scandic, ON och TYR bidrar de till förutsättningar för svensk triathlons 
verksamheter. En större partner valde av interna skäl sent i förhandlingarna att tacka nej 
inför säsongen 2018. Det innebar en stor utmaning och påfrestning för organisationen att 
genomföra all planerad verksamhet och samtidigt minimera en förlust.  
 
Inom ramen för samarbetet i RF:s projekt ”Framåt för fler i rörelse” som bedrivs med stöd 
från Svenska Spel, fick vi ett bra stöd riktat till våra event. 
  
Förutom dessa huvudpartners ovan finns ett antal mindre partners med på de tävlingar som 
förbundet bedriver tillsammans med våra föreningar.  
 
Webshoppen med AG-kläder har i sin form genererat försäljningsintäkter, men kommer inför 
2019 att få en ny och mycket bättre form. 
 
/  Ola Silvdahl  
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Kommunikation och media 
 
STF:s nav när det kommer till kommunikation och information är webbsidan www.svensktriathlon.org. 
Här publiceras både föreningsinformation som exempelvis inbjudningar till utbildningar, kallelser, 
uttagningskriterier samt nyheter om aktiva, resultat, läger, intervjuer och annat som rör vår idrott. 
Förutom STF:s hemsida finns sidor för Tri4fun för deltävlingarna i Svenska Triathloncupen och 
Stockholm Triathlon. I skrivande stund har vi precis släppt en gemensam hemsida för Svenska 
Triathloncupen, www.svenskatriathloncupen.se med ny och modern design. Det har även tagits fram 
nya loggor för hela cupen och för respektive deltävling. Arbetet pågår nu med att färdigställa respektive 
tävlings hemsida. Arbetet med att uppdatera och producera relevant innehåll till dessa sidor pågår 
under hela året och av naturliga skäl med tyngdpunkt under säsongen. Genom att många föreningar 
visar STF:s nyhetsflöde på sina webbsidor får nyheterna stor spridning till triathlonintresserade över 
hela landet. 
  
Det har legat mycket fokus på arbetet med sociala medier. Det har gjorts en strategi för dessa kanaler 
där det har varit fokus på att ha fler följare på färre kanaler. Detta har fallit ut väl och vi har mer 
information och mer interaktion på våra huvudkanaler. Strategin har också varit att ha ett tydligare 
bildspråk med högre kvalité. Vi har också startat arbetet med rörligt material på sociala medier. 
STF finns på Facebook och Instagram (@svensktriathlon och @tri4funsweden). I skrivande stund har 
vi totalt närmare 6600 följare på Instagram, en ökning med 600 personer sedan i fjol. Antal som följer 
vår sida på Facebook är 3725 (2018 3164:). En sökning på hashtaggen #svensktriathlon får drygt 14 
300 träffar. Interkationerna på Instagram har ökat med nästan 25%. 
  
I arbetet med Svenska Tritahloncupen koordinerades kommunikationsarbetet från centralt håll. Det 
blev ett glapp i kommunikationen rörande STC 2018 då det saknades kommunikatör på plats under 
några vårmånader. Arbetet har bestått av flera delar: driva deltagare, informera och kommunicera 
med anmälda (webb, nyhetsbrev, sociala medier, ta fram underlag för branding, skriva press- 
meddelanden och allmän samordning under genomförandena.) Under 2018 sände vi även samtliga 
Prerace-mötena på webben (facebook). 
  
STF:s nyhetsbrev med nyheter och erbjudanden från våra partners har skickats ut i snitt en gång i 
månaden under året. Nyhetsbrevet skickas till licenserade, till de som deltagit i triathlontävlingar eller 
på annat sätt har intresse av svensk triathlon. Antalet prenumeranter är i dagsläget 21 200. 
  
Arbetet med pressmeddelanden har intensifierats avsevärt under året för att få ut vår sport ännu mer 
i nationell press, vilket har fallit ut väl. Arbetstesen har varit att ”vara först på bollen” med nyheter 
som rör vår idrott i Sverige. Pressmeddelanden har skickats ut vid många tillfällen, t.ex. i samband 
med SM-tävlingar, internationella tävlingar, Europacupen i Malmö, barn- och ungdomsläger och 
Ironman Hawaii etc. Kontakten med de aktiva har varit tät vilket också gjort att vi fått flera 
pressmeddelanden som publicerats i sin helhet.  I TV har man kunnat se flera inslag om triathlon och 
det har skrivits flera artiklar om aktiva och tävlingar. Samtliga deltävlingar i Svenska Triathloncupen 
uppmärksammades stort i lokala medier. Under Europacupen i Malmö hölls en pressträff på fredagen 
med de svenska deltagarna vilket var uppskattat och välbesökt. Under denna tävlingen gjordes även 
en mediaguide med de svenska deltagarna. Den händelse som det rapporterades flitigast om under 
året var Lisa Nordéns comeback på Europacupen i Malmö där hon blev tvåa. Dessutom har våra 
långdistansare, Patrik Nilsson, Jesper Svensson, Åsa Lundström och Sara Svensk fått flertalet inslag 
på TV under årets Ironmantävlingar med huvudfokus på Hawaii.  
  
 
Då kommunikation är en stödverksamhet till kärnverksamhetsområdena (arrangemang, bredd och 
motion, barn och ungdom, elit samt paratriathlon) utgörs en stor del av kommunikationsarbetet av att 
stödja andra verksamhetsområden. Det kan bland annat handla om att skriva eller bearbeta texter eller 
grafiskt arbete. 
 
/  Emma Igelström 
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Omvärld 
	
Mål Omvärld 2020:  

• Vara representerat i viktiga organ, såväl nationellt som internationellt  
• Få gehör och påverka beslut för svensk idrotts och triathlons bästa  

 
STF har bedrivit och bedriver en bra verksamhet inom omvärld men det finns naturligtvis delar som kan utvecklas 
ytterligare.  STF är representerad i viktiga organ, nationellt som internationellt. Vi har Lotta Kellander som ledamot i 
Riksidrottsförbundets styrelse och Ria Damgren Nilsson i Sveriges Olympiska Kommittee samt Internationella 
Triathlonförbundet, vice ordförande i båda. Beth Friberg, ledamot i Sveriges Centralförening för idrottens främjande, 
och hon blev 2018 invald som ledamot i ITU Audit kommitté för en tid av 3 år (fyllnadsval). Vi har även 
representation i flera av RF:s utredningar och kommittéer.  
Internationellt har Svensk Triathlon en stark ställning inom både det europeiska som internationella förbundet. Det 
bygger på det arbete som bedrivits av alla personer som verkar inom vår idrott; arrangemang, föreningar, personal 
som ledamöter. Alla kontakter och all vår verksamhet bidrar till en positiv bild av STF. Viktigt att vi fortsätter att 
engagera oss för att i framtiden stå starka. De flesta av oss känner till kopplingen mellan internationell representation 
och internationella evenemang och därmed vikten av att skapa bra och långsiktiga internationella relationer. Ett 
resultat av detta långsiktiga arbete är att vi blivit tilldelade EM på Sprint & Stafett samt kongressen 2020 i Malmö. 
Fantastiskt roligt och oerhört positivt för Svensk Triathlon som fortsätter leverera internationella evenemang samt 
skapar förutsättningar för att svenska folket ska röra på sig.   
 
International Triathlon Union (ITU) 
Vi är och ska vara stolta över att vara del av ett internationellt förbund som så framgångsrikt har sett till att skapa 
förutsättningar för en jämställd idrott på många plan. Den stora händelsen 2018 var beslutet om att tilldela triathlon 
ytterligare en medalj på det olympiska programmet, genom Team Mixed Relay, första tillfället är i Tokyo 2020.  
Vi var som vanligt representerade på ITU kongress i samband med VM i Australien, Gold Coast med ordförande 
Beth Friberg, General sekreterare Ola Silvdahl och Ria Damgren Nilsson som är vice ordförande i ITU styrelse.  
De aktiva hade under hösten val till aktivas kommitté och Lisa Nordén lyckades säkra stöd för ytterligare en 
mandatperiod. Stort grattis Lisa! Bra för sporten nationellt som internationellt med en sån positiv och starkt 
ambassadör för triathlon. De aktiva har och alltid haft en stark ställning och påverkan på alla frågor kring utveckling 
av vår idrott internationellt. ITU är en fin förebild kring arbetet med att inkludera och engagera aktiva i utvecklingen 
av vår idrott.  
 
European Triathlon Union (ETU) 
STF medverkade enligt tradition på ETU:s Presidents Meeting, detta år i Moskva. STF medverkade med ordförande 
Beth Friberg, vice ordförande Ria Damgren Nilsson och generalsekreterare Ola Silvdahl. På den årliga kongressen i 
samband med EM deltog Beth Friberg och Ola Silvdahl. Beslutet om att Sverige tilldelats EM på Sprint & Stafett 
2020 beslutades av ETU:s styrelse i samband med EM.  
 
Sveriges Olympiska Kommitté (SOK)  
Året inleddes med att sittande ordföranden Hans Vestberg beslutade sig för att kliva av rollen som ordförande. Ett 
fyllnadsval på tre år skulle ske och det fanns två kandidater, Per Palmström och Mats Årjes.  Årsmötet valde i april 
Mats Årjes (skidor) som ny ordförande.  
Under året har SOK bland annat haft mycket fokus på arbetet med Sveriges kandidatur, som Vinter Olympiska & 
Paralympiska spelen 2026.   
Youth Olympic Games gick av stapeln i Buenos Aries i början av oktober och på plats var Ria i sin roll som vice 
ordförande i SOK. Resan till Buenos Aries innehåll även medverkan på Olympic Forum samt IOK session. Tre roliga 
resultat, sett med svenska ögon, Andreas Carlsson kom på 4:e plats i sitt individuella triathlon lopp. Den svenska 
truppen tog hela 14 medaljer, vilket är ett rekord på YOG, samt att IOK beslutade att låta Stockholm 2026 gå vidare 
till kandidatfasen för Vinter OS & Paralympisk 2026.  
Det gemensamma arbetet med utveckling av ett samlat elitstöd, har av SOK, RF och Parasporten under året fortsatt. 
Arbetet har kommit så pass långt att man på RF Forum i november presenterade ett utkast till förslag, som togs väl 
emot av alla SF. Beslut om det samlade elitstödet ska tas på respektive årsmöte under våren 2019.  
 
Riksidrottsförbundet (RF)  
Under 2018 har RF haft ett arbetsår. Fokus har legat på de fyra stora utredningar som ska läggas fram för på RIM i 
maj 2019. Anslutningsutredning, stödutredning, Idrotten vill och Etisk kod. Även SISU´s värdegrund och idé har 
bearbetats och en ny version kommer att presenteras i samband med RIM. Under hösten 2018 presenterades de 
fyra utredningarna på RIF och alla 71 specialförbund fick en möjlighet att bearbeta frågan innan den gick ut på 
remiss.  
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Ola har under året varit representant i RF:s stödutredning. De har som uppdrag att vara ett råd till RF:s styrelse till 
den översyn av hur fördelning av medel ska ske till medlemmarna i RF. Denna utredning har en naturlig koppling till 
medlemsutredningen.  
Lotta Kellander, har under året i sin roll som ledamot i Riksidrottsstyrelsen, varit ordförande i Medlemsutredningen. 
Den utredningen kommer också som ett uppdrag i från senaste Riksidrottsmötet och förslag ska presenteras på RIM 
i maj 2019.  
Lotta har även varit medlem i RF:s utskott kring internationella evenemang. Där fokus under året varit att fortsätta 
stärka idrottens evenemang och dess positiva samhällspåverkan.  
Ria är med som triathlons representant i RF:s Internationella råd, som har till uppgift att verka för ökad internationella 
representation och frågor om internationella evenemang.  
Beth och Ola har under året deltagit i de dialogmöten som RF kallat till för att diskutera aktuella och framtida frågor 
inom idrotten.  
STF medverkade även på Riksidrottsforum (RIF) i Ronneby, som detta år främst handlade om de olika 
utredningarna som pågår och som ska beslutas på RIM 2019. STF var representerad av Ola Silvdahl och Emma 
Igelström. Lotta K var förstås på plats i rollen som ledamot i RS.  
 
/ Ria Damgren Nilsson  

 
Utbildning 
 
Barn och ungdom- se avsnitt ovan 
Arrangemang- se avsnitt ovan 
 
 
Ekonomi 
	
STF har en god kontroll på de medel förbundet hanterar och en ekonomi i balans. 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 miljon – 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 Idrottslyftet. Stödet från RF till elitverksamheten är 300´. Ett projektbidrag 2018-2019 
gör att vi kan ha 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. 
 
Under 2017-2018 har RF låtit en arbetsgrupp ta fram förslag på ett nytt stödsystem för idrotten. 
Triathlon har i undertecknad haft en representant i denna arbetsgrupp. Av förklarliga skäl har triathlon 
hårt drivit linjen att en idrott som växer och har en plan för framtida utveckling, skall ges möjlighet till 
ett (betydligt) större stöd. Om riksidrottsmötet (RIM) beslutar att anta förslaget 2019, så kommer det 
med största sannolikhet leda till bättre förutsättningar för triathlon, dock med start 2021 då det nya 
systemet börja gälla. På motsvarande sätt drivs frågan om elitstödet, som från och med 2020 skall ha 
ny form.  
 
Avvecklingen av WTS AB belastade inte resultatet 2018. Skälet är att majoritetsägaren i bolaget 
försenade upprättande av årsredovisning och likvidationsprocess. Likvidationen kommer därför att ske 
2019. Som tidigare är det av vikt att framhålla att WTS Stockholm även efter likvidation av WTS AB  
inkluderad genom åren genererat ett ekonomiskt överskott till svensk triathlon. Frågan tas upp på 
årsmötet.  
 
 
/  Ola Silvdahl  
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VERKSAMHETSPLAN 2019 

Arrangemang 

Under 2019 kommer fokus ligga på utbildning, arrangörsmanual och utveckling osv 

Svenska Mästerskap 2019 
• SM (JSM, USM och RM) Duathlon, Återkommer – höst
• SM (JSM och RM) Olympisk distans, Uppsala Triathlon – 9 juni
• SM (JSM, USM och RM) Sprint och Stafett, Linköping Triathlon – 16 juni
• SM (JSM och RM) Medeldistans, Sala Silverman – 24 augusti
• SM (och RM) Långdistans – inställt

Svenska Triathloncupen 2019 
• Uppsala Triathlon, olympisk – 9 juni
• Linköping Triathlon, sprint – 16 juni
• Malmö Triathlon, sprint – 3-4 augusti

Internationella tävlingar 2019 

Tävling Ort Distans Datum 
Ironman 70.3 Jönköping Jönköping Medel 7 juli 
Swedeman Xtream Triathlon Åre Xtream 20 juli 
Malmö Triathlon ETU European Cup Malmö Sprint 3 augusti 
Ironman Kalmar Kalmar Lång 17 augusti 

Arrangemang – Övrigt  
Fortsätta med att förbättra stöd till arrangörer för att underlätta och förbättra arrangemang runt om i 
Sverige. Fortsätta med arrangörsdialog för att gemensamt utveckla triathlon. En träff planeras under 
hösten. 
Peppa – inspirera – ladda 

TD/HD/TO – gruppen  
Teknisk delegat (TD) och huvuddomare (HD) ska finnas på samtliga Svenska Mästerskapstävlingar 
(SM). I övrigt i mån av efterfrågan och möjlighet. 

Tillsätta CRO och TO till Ecup i Malmö. 

Utbildning 
• Domarutbildningar enligt behov, fyra till fem tillfällen runt om i landet under våren.
• ITU TO utbildning level 1i Malmö under våren.
• Fastställa utbildningsplan för arrangörer.

/ Üve Hillep 
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Bredd och motion 
 
Bredd  
STF planerar att tillsammans med våra medlemsföreningar genomföra Svenska 
Triathloncupen (STC) och Stockholm Triathlon. Orterna i STC 2019 är Uppsala, Linköping 
och Malmö. Ambitionen är att fortsätta genomföra  konceptet TryTriathlon (gratis prova på 
träning/tävling) på orterna. Vi kommer fortsätta vårt samarbete med Apollo och arrangerar 
tre läger på Playitas för motionärer. Lägren är mycket uppskattade och ger ett ekonomiskt 
överskott, samt ger våra elitaktiva förutsättningar till värmeläger under vintern. STF kommer 
att marknadsföra och samordna deltagande för age group på EM och VM, både på kort- och 
långdistans. Under året planeras ett samarbete med SISU idrottsutbildarna i syfte att 
erbjuda våra föreningar ett stöd i sin föreningsutveckling. 
 
/ Ola Silvdahl 
	

 
 
Barn och ungdom 
 
Under 2019 ligger fokus på att färdigställa en digital plattform för tri4fun konceptet som i sin tur ska 
underlätta för föreningarna i deras verksamheter. Visst arbete kommer också att läggas på läger 
tillsammans med föreningar runt om i landet samt vidareutveckling av våra ledarutbildningar. Vi kommer 
också att jobba för att kunna erbjuda fler tävlingar samt skapa events för att rekrytera fler ungdomar till 
vår idrott.   
 
/ Adam Kjellström 

 
Elit 
 
Svenska Triathlonförbundet kommer under 2019 att ta ut landslag för både lång- och kortdistans. 
Landslaget ska bestå av våra bästa seniorer, U23, junior 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 eller 
våra kvaltider för simning och löpning. Utöver detta finns ytterligare två nivåer, där den aktiva kan bli 
uttagen mot en egenavgift eller en självfinnansering. 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 Angela Fox och alla 
uttagningar görs av elitkommittén.  
 
 
Ungdom  
Under våren 2019 kommer STF att arrangera testhelger, där det finns möjligt att genomföra testlopp eller 
tester för att kvalificera sig till landslaget. För våra ungdomar planerar vi att delta i ungdoms EM i 
Kitzbühel, dit vi gärna vill skicka två tjejer och två killar, som kan tävla individuellt och i mix-stafett. Utöver 
Ungdoms-EM vill vi erbjuda ungdomar, som kommer med på startlistan till en Europacup för juniorer, att 
åka med.  
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Junior  
STF:s fokus kommer att ligga på unga, ambitiösa och duktiga aktiva, som vill utvecklas mot nästa nivå. 
Stöd kommer att erbjudas till träningsläger på Playitas, dit vi åker på två läger under våren med en 
mindre grupp på 7 aktiva och en tränare. Utöver detta kommer vi att ge stöd till internationellt tävlande i 
Europa. För att ha möjlighet att klara kvalkriterierna, kommer förbundet att erbjuda aktiva att delta på ett 
par tränings- och testhelger under våren.  
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, vill vi även ställa upp med ett lag i mix-stafett. Förutom 
deltagande på nämnda mästerskap planeras deltagande på någon junior Europacup.  
 
 
Senior och U23  
Kvalperioden till OS i Tokyo började 11 maj 2018 och löper till och med den 11 maj 2020. Kvalkriterierna 
och poängsystemen är publicerade, och vi har tagit hänsyn till detta i planeringen av vår 
verksamhetsplan för seniorer.  
 
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 i Europa.  
Under våren kommer STF att arrangera två träningsläger på Playitas, där varje läger innebär två veckors 
träning tillsammans med våra bästa juniorer och ungdomar. Vi vill framför allt bygga upp ett samarbete 
mellan juniorer, U23 och seniorer. Utöver våra läger utomlands kommer vi, liksom för juniorerna, att 
erbjuda träningshelger och testhelger, där det finns möjlighet att genomföra tester.  
Under 2019 planerar vi för deltagande på EM, U23 EM samt VM (Grand Final) och U23 VM. Utöver detta 
har vi planerade aktiviteter för några europa- och världscuper i Europa. Målet är att kunna ställa upp med 
en större trupp på europacupen i Malmö.  
 
För att bli uttagen till fullt förbundsstöd, krävs att den aktiva klarat uppsatta kriterier för ungdom, junior 
och seniorer. STF kommer fortsatt att vara frikostiga med att anmäla aktiva till internationella tävlingar, 
där de aktiva själva får stå för kostnaderna. Syftet är att stimulera till internationellt tävlande i större 
startfält, dock på en nivå som är utvecklande för den aktiva.  
 
Långdistans  
Under 2019 planerar vi för deltagande på ITU:s mästerskap som EM och VM. Uttagningen för våra 
långdistansare kommer att göras av elitkommittén, baserat på inskickade intresseanmälningar och på 
internationella resultat från perioden 1 juni 2018 till 1 september 2019.  
 
/ Angela Fox 
	
	

Paratriathlon 
	
STF kommer att under 2019 ansöka om stöd från Allmänna Arvsfonden för att skapa 
resurser för arbetet med paratriathleter. Verksamheten är komplex och behöver ett stort 
grepp för att komma igång och bli fungerande över tid. Då riktat stöd för paraverksamhet 
saknas idag, behöver vi innan frågan är löst prioritera andra verksamhetsområden.  
 
/ Ola Silvdahl 
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Marknad 
 
Genom våra event i Svensk Triathloncupen och Stockholm Triathlon har befintliga 
samarbetsavtal förlängts och nya ingåtts 2019, varav ett större. Det pågår samtidigt som 
detta skrivs bra diskussioner med ytterligare partners. För att ingå partnerskapen är det av 
största vikt att vi har bra erbjudande till våra partners, samt skapar bra förutsättningar för 
kommunikation och aktivering. I detta arbete är exempelvis medlemmar, landslag och event 
viktiga komponenter. Verksamhetsområdet skall förutom arbetet med partners också arbeta 
för att rekrytera nya utövare och att de som är aktiva idag vill fortsätta med triathlon. I det 
ligger att öka antalet deltagare till alla våra tävlingar i kalendern och att få fler att söka 
medlemskap i våra föreningar.  
 
/ Ola Silvdahl och Emma Igelström 
	

 
Kommunikation och media 
Utöver det löpande arbetet kommer det under 2019 att läggas extra fokus och kraft på att fortsätta 
utveckla strategi och struktur för arbetet, för att systematisera och skapa effektivare arbetsflöden. Det har 
tagits fram en ny grafisk profil för svensk Triathlon och det kommer att jobbas för att denna ska rullas ut. 

Vi kommer jobba ännu hårdare på de sociala kanalerna och under mars månad kommer också Svenska 
Triathlonförbundets YouTube att rullas ut. Syftet med den är att skapa en rörlig plattform där man på 
olika sätt kan kommunicera vår idrott. 
 
I arbetet med att driva deltagare till Svenska Triathloncupen och Stockholm Triathlon kommer vi att 
fortsätta att samverka med andra plattformar där triathleter redan finns, t. ex Triathlontjejer men också 
hitta andra målgrupper som matchar vår idrott tex de som kör obstacle race. Kommer också att hitta 
lokala marknadsföringskanaler för att driva mer lokala deltagare och skicka ut inbjudningar till lokala 
företag för att marknadsföra stafettklasserna. Den nya anmälningsplattformen ”MittLopp” ger också 
utrymme för marknadsaktiviteter. En förhoppning är också att kunna livesända delar av tävlingarna på 
webben eller TV. 
 
Tävlingskalendern finns fortsatt på flera externa sajter, vilket bidrar till att sprida 
informationen om våra egna och andra föreningars tävlingar genom fler kanaler. 
 
I övrigt handlar det om att fortsätta att stödja andra verksamhetsområden när det gäller 
kommunikation, så att de i sin tur kan nå sina respektive mål. 
 
/ Emma Igelström 
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Omvärld 
 
Omvärld STF kommer enligt vår strategi att fortsätta vara engagerat på den nationella som 
internationella arenan, då vi anser att vi ska vara med och påverka dess utveckling.  
 
STF kommer medverka och engagera sig inom följande aktiviteter:   

• Riksidrottsmötet (RIM) i maj, där val på halva styrelsen samt medlemsansökningar, motioner och 
andra propositioner ska beslutas.  

• SOK:s årsmöte och andra dialogmöten som planeras under året.  
• ITU-kongress i Lausanne samt andra internationella möten, för att påverka utvecklingen inom vår 

idrott. 
• ETU-kongress och ordförandemöten. STF kommer även att vara delaktig i de råd eller andra 

sammanhang där STF kan vara med och påverka svensk som internationell idrott i en positiv 
riktning.  

 
 
/ Ria Damgren Nilsson 
 

 
Utbildning 
 
Barn och ungdom- se ovan 
Arrangemang- se ovan 
 
 
 
 



Svenska	Triathlonförbundet	
___________________________________________________________________________	

47	



	 	 Svenska	Triathlonförbundet		
___________________________________________________________________________	

	 48	

 
  



	 	 Svenska	Triathlonförbundet		
___________________________________________________________________________	

	 49	

 
 
 



Svenska	Triathlonförbundet	
___________________________________________________________________________	

50	

Proposition 

Förbundsstyrelsens proposition 1: Ändringar av STF:s stadgar 

Bakgrund till respektive förslag 

2.1 §    Beslut 

Ändringen är en rättelse. Hänvisningen idag sker till fel paragrafer. 

3.7 §    Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet (motioner) 
1.9 §    Stadgeändring 

Motioner (förslag) och förslag på stadgeändringar som skall behandlas på STF:s årsmöte 
skall idag vara förbundsstyrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet. Därefter skall 
förbundsstyrelsen senast tre veckor före årsmötet skicka yttrande på motionerna, 
tillsammans med övriga årsmöteshandlingar till föreningarna. Det ger förbundsstyrelsen 
endast en vecka att eventuellt utreda, diskutera och fatta beslut avseende inkomna förslag. 

Genom att tidigarelägga tidpunkten för motionerna till 1 januari (på samma sätt som RF har 
inför sin stämma), ges förbundsstyrelsen betydlig bättre förutsättningar att förbereda sitt 
ställningstagande och fatta beslut inför årsmötet.  

4.1 § Sammansättning samt kallelse och beslutsmässighet 

2 stycket:  

STF:s förbundsstyrelse består idag av ordförande, åtta ordinarie ledamöter, en ledamot 
utsedd av elitaktiva och en ledamot utsedd av personalen – totalt elva personer.  

I en jämförelse med andra triathlonförbunden i exempelvis Norge (1+6) och Danmark (1+5), 
samt andra specialidrottsförbund är det en till antalet stor styrelse.  

Det stora antalet ledamöter leder bland annat till svårigheter att hitta datum för möten som 
alla kan närvara på, samt att få god effektivitet i diskussioner. Samtidigt behövs det ideella 
engagemanget på flera andra uppdrag inom vår idrott, än som ledamot i förbundsstyrelsen, 
vilket blir påtagligt i valberedningens arbete med att hitta bra kandidater till ledamöter. 

Ovan sammantaget har lett till att förbundsstyrelsen föreslår att antalet ledamöter minskas 
till ordförande + sex ordinarie ledamöter, en ledamot utsedd av elitaktiva och en ledamot 
utsedd av personalen – totalt nio personer.  

Förslaget är även diskuterat med valberedningen som står bakom det. 

Väljer årsmötet att anta förslaget, gäller det per omgående. Vid de val som hålls senare i 
dagordningen väljer då årsmötet ordförande och två ledamöter. (På årsmötet 2020 tre 
ledamöter på två år, samt en ledamot på ett år.) 
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3:e stycket 
Uppdraget som sekreterare ryms inom generalsekreterarens befattningsbeskrivning, vilket 
innebär att förbundsstyrelsen på samtliga konstituerande möten genom åren  beslutat att 
inte utse sekreterare för förbundet. Genom att stryka uppgiften anpassas stadgarna efter 
praxis. 
 

3.8 §    Utseende av ombud till riksidrottsmöte 

4.3 §    Prövningsrätt 

7.1 §    Medlemskap i förbundet 

7.2 §    Utträde samt uteslutning av förening 
 
I dessa paragrafer hänvisas till specifika paragrafer i RF:s stadgar. Då RF justerar i sina 
stadgar blir hänvisningarna fel. Därför önskar vi ta bort den specifika hänvisningen och 
anger endast RF:s stadgar. 
 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår mot bakgrund presenterad ovan att årsmötet antar tillägg 
och ändringar i STF stadgar enligt följande: 
 
Förslag på ny text är fet kursiv, förslag på text som skall utgå är överstruken. 
 

2.1 §    Beslut 
 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering). 
 
Med undantag för de i 1.8 § och 1.9 § 1.9 § och 1.10 § nämnda fallen avgörs vid omröstning 
alla frågor 
genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. 
 
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit 
högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet 
avgivna röster. 
 
För beslut i andra frågor än val erfordras absolut majoritet. Med absolut majoritet menas 
mer än hälften av antalet avgivna röster. 
 
Omröstning skall ske öppet, dock skall val ske med slutna sedlar om röstberättigat ombud 
så begär. 
 
Vid omröstning, som inte avser val, skall vid lika röstetal gälla det förslag som biträds av 
ordföranden om denne är röstberättigad. Är han inte röstberättigad, avgör lotten. 
 
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 
 
Beslut bekräftas med klubbslag. 
 

3.7 §    Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet (motioner) 
 
Förslag till ärende att behandlas vid årsmötet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 
en månad före utlyst årsmöte den 1 januari det år årsmötet hålls. Rätt att avge förslag 
tillkommer medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening.  
Förslag från röstberättigad föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening 
tillsammans med dess utlåtande.  
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1.9 §    Stadgeändring 
 
Förslag till ändring av dessa stadgar får - förutom av förbundsstyrelsen - skriftligen framläggas av 
medlemsförening senast en månad före utlyst årsmöte den 1 januari det år årsmötet hålls. 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut härom av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 
 
 

4.1 §    Sammansättning samt kallelse och beslutsmässighet 
 
Förbundsstyrelsen är, när årsmöte inte är samlat, förbundets beslutande organ.  
 
Styrelsen består av ordförande samt åtta sex 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 telefonsamman-
träde. 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. 
 
 

3.8 §    Utseende av ombud till riksidrottsmöte 
 
Ombud till riksidrottsmöte och erforderligt antal suppleanter utses enligt 4 kap 4 § RF:s stadgar. Ombud 
skall utses av årsmötet eller, om mötet så har beslutat, av förbundsstyrelsen. Meddelande om vilka 
ombud som utsetts insänds snarast möjligt till RS samt tillställs de utsedda. 
 

4.3 §    Prövningsrätt 
 
Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 13 och 14 kap RF:s stadgar. 
 
Med stöd av 14 kap 8 § första stycket RF:s stadgar förbehålls styrelsen bestraffningsrätten i ärenden om 
förseelse begången vid förbundets mästerskaps- och cuptävlingar, av förbundet sanktionerat 
arrangemang, av förbundet anordnad utbildning och träning inom samt vid internationell tävling, kurser 
och läger utomlands vad avser svenska deltagare. 
 
 

7.1 §    Medlemskap i förbundet 
 
Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i förbundet om nedanstående villkor är 
uppfyllda. 
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1. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och är åtföljd av föreningens
stadgar.

2. Föreningen på sitt program har sådan idrottslig verksamhet som administreras av förbundet, d.v.s.
Triathlon och eller Duathlon med varianter.

3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de principer på vilka RF:s
normalstadgar för idrottsförening bygger.

4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.

5. Föreningen har betalat de avgifter som i vederbörlig ordning har bestämts.

6. Föreningen förbundit sig att aktivt verka för en idrott utan doping, alkohol och tobak samt att ej göra
reklam för dessa produkter.

Lämnas förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RS enligt reglerna i 13 kap 
RF:s stadgar. 

7.2 §    Utträde samt uteslutning av förening 

Förening, som önskar utträda ur förbundet, skall skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte betalat 
föreskrivna avgifter, bestämmer förbundsstyrelsen om de skall betalas eller inte.  

Förening, som inte har betalat årsavgift under två på varandra följande år, får anses ha begärt sitt 
utträde. 

Utan att anmälan om utträde föreligger får förening uteslutas om den - trots påminnelser - underlåter att följa vad 
som föreskrivs i dessa stadgar eller RF:s stadgar.  

Förening får också uteslutas, om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har 
fattats av förbundet, eller RF eller annars påtagligt har motarbetat förbundets intressen. 

Förening, som inte aktivt verkar för en dopingfri idrott får anses motarbeta förbundets intressen och kan 
därför efter särskild prövning uteslutas ur förbundet 

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av 
förbundsstyrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den 
uteslutna föreningen skall iaktta för överklagande av beslutet. 

Beslut om uteslutning får överklagas hos RS enligt reglerna i 13 kap RF:s stadgar



Motioner 

Motion 1: Svenska Triathlon Cupen och Stockholm Triathlon. 

Motion Svenska Triathlon Cupen och Stockholm Triathlon. 

Bakgrund: 

Ekonomin i STF haltar avsevärt! 
De senaste 2 åren redovisas minusresultat delvis på grund av att WTS AB är under avveckling men 
även för att Svenska Triathlon Cupen och Stockholm Triathlon inte balanserar inkomster mot 
utgifter. (Malmö är enda arrangemang med plusresultat) 

Motionens lydelse: 

Vi motionerar för att Svenska Triathlon Cupen läggs ner inför 2019 och att Stockholm Triathlon 2019 ställs 
in. 

Vi har full förståelse att avtalsmässiga detaljer med samverkanspartners och destinationer kan styra 
detta. Vår förhoppning är att STF överlever 2019 trots att ekonomin sviktar men nu måste styrelsen ta 
alla varningssignaler på allvar! 

I och med att denna motion berör ekonomi innevarande år så räknar vi med att den tas upp innan 
årets budget och verksamhetsplan läggs till handlingarna. 

Styrelsen Gävle Triathlonklubb 

För mer information, se nästa sida. 
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Enkel förklaring på diagrammet ovan: Sammanställning av intäkt/utgift och eventuell vinst 2007-2018 
kopplat till STF arrangemang som helhet. 

Analys: Inte så svårt att se att vinsterna maximerades 2012 för att sedan sakta sjunka. Vinsten var 
som mest 670tkr jämfört med förlusten 2018 på 400tkr. 

Kuriosa: 2012 hette cupen AXA Svenska Triathlon Cupen och tävlingsorterna var Hallsta, Arvika, 
Malmö och Jönköping. 
 

Diagram nr 2 här ovan visar hur stor del av de totala utgifterna som arrangemang tagit hand om. 

42,6% av alla STF utgifter gick år 2018 åt till att arrangera tävlingar. 
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Svar på motionen ovan 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Motion från Gävle Triathlonklubb 

”Lägg ner Svenska Triathloncupen och ställ in Stockholm Triathlon” 

Se motion på sidan före denna. 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

Att årsmötet beslutar att avslå motionen. 

Förbundsstyrelsens motivering: 

Motiveringen ges nedan i punktform: 

• Bra att motionären är engagerad i frågan om STF:s ekonomi.

• Bra att motionären tar upp diskussionen om arrangemang och kopplingen till ekonomi.

• Självklart tar förbundsstyrelsen (och personal) ansvar och tar frågan om såväl förbundets
ekonomi och triathlon utveckling på största allvar.

• Notera att minusresultatet har inget med avveckling av WTS AB att göra – det blev ingen
kostnad 2018, och WTS Sthlm har över åren totalt sett gett ett bra ekonomiskt (och
idrottsligt) tillskott till svensk triathlon.

• Vid årsmötet 2018 låg STF i slutförhandlingar med en större sponsor. Av skäl som tillkom
valde sponsorn att tacka nej. Detta innebar att vi inför säsongen låg -2,3 miljoner SEK
från budget. Genom hårt arbete skapades nya intäkter och kostnader hölls nere på ett
sådant sätt att underskottet 2018 landade på ett resultat á -600.000 SEK. Samtidigt
genomfördes i princip alla planerade leveranser.

• Det underskott som motionären anger är faktafel avseende verksamhetsområdet. Det
finns både kontanta intäkter och bartervärde om ett par hundra tusen inom marknad som
kan till största del kan tillgodoräknas arrangemang.

• När detta skrivs har STF förlängt avtal och tecknat nya, varav ett större avtal direkt
kopplat till Svenska Triathloncupen och Stockholm Triathlon. Ett antal nya partnerskap är
under diskussion. Inget av dessa hade varit möjliga om inte rörelsen drivit
arrangemangen i STC och Stockholm Triathlon.

• Som framhållits tidigare är förbundet och föreningarna kommunicerade kärl i fråga om
(delar av) ekonomiska frågor. En ekonomisk enhet. En avgift från en förening till
förbundet skapar exempelvis inte mer pengar till vår idrott. Utifrån detta perspektiv skall
inte enbart förbundets kostnader för STC och Stockholm Triathlon betraktas vid en
analys. En stor del av de kostnader som är förknippade med tävlingarna, är ersättning till
de föreningar som bidrar vid genomförandet. De stannar på så sätt i idrotten och kan
användas i verksamheten lokalt. 2018 uppgick den totala ersättningen till medverkande
föreningar i STC och Stockholm Triathlon till 625 873 kronor. Inget talar för att denna nivå
kommer att sjunka framåt, tvärtom.
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• Att rörelsen – STF tillsammans med medlemsföreningarna – driver ett antal större event 
är helt avgörande för svensk triathlons utveckling. Det gäller såväl ekonomiskt som 
idrottsligt. Arrangemangen är helt centrala i diskussionen med partner och genom att 
själva vara huvudmän kan vi besluta i frågor om anmälningsavgifter, innehåll och annat.  

• Om inte Svensk Triathlon arrangerar tävlingar och event kommer endast privata aktörer 
finnas kvar då det finns få klubbar som idag själva klarar att arrangera dessa evenemang 
utan centralt stöd. Konsekvensen blir att det inte blir ekonomiskt möjligt för en stor del av 
utövare att delta då dessa deltagaravgifter är avsevärt högre. 

• Att lägga ner de draftingtävlingar i Sverige som finns för våra ungdomar, juniorer och 
seniorer bidrar inte till positivt som del i elitutveckling.  

• Redan ingångna avtal med bland annat destinationer och partner, samt att 
anmälningsläget till eventen ser bra ut, gör att det blir mycket kostsamt såväl idrottsligt 
som ekonomiskt att lägga ner våra tävlingar.  

• I dag balanserar arrangemang och över tid kommer verksamhetsområdet att både 
generera överskott och leda till att vi utvecklar vår idrott ytterligare, vilket bland annat får 
fler att börja med triathlon och skapar förutsättningar för nya internationella event.  

•  Förbundsstyrelsen vill utveckla svensk triathlon och tar samtidigt självklart frågan om 
ekonomin på största allvar. Motionärens förslag innebär en avveckling av svensk triathlon 
och innebär samtidigt inte att mer resurser skapas till andra verksamhetsområden. 

 

/ Förbundsstyrelsen 
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Proposition 

Förbundsstyrelsens proposition 2: Avgifter 2020 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

Att årsmötet beslutar att anta oförändrade avgifter presenterade nedan (gäller från och med 
2020). 

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) 

Förbundsstyrelsens motivering: 

Avgifterna till förbundet höjdes på årsmötet 2018. Årsmötet beslutade också att förbundsstyrelsen 
i samråd med arrangörer djupare skulle diskutera nivån på sanktionsavgifter (kopplat bland annat 
till arrangemangsutveckling, behov och finansiering). En enkät har skickats ut till föreningar som 
arrangerar tävlingar, och frågan har i olika sammanhang diskuterats. Sammantaget leder 
resultaten till att förbundsstyrelsen föreslår att avgifterna hålls oförändrade.  

/ Förbundsstyrelsen 
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