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Protokoll	Årsmöte	2017		
	
1. Mötet	öppnas	av	Svenska	Triathlonförbundets	ordförande	Beth	Friberg	och	alla	hälsas	

välkomna.	
	

2. Upprop	hålls	och	röstlängden	fastställs.	
	
3. Mötet	förklaras	behörigt	utlysts.	
	
4. Per	Palmström	väljs	till	ordförande	på	mötet.	
	
5. Ola	Silvdahl	väljs	till	sekreterare	på	mötet.	
	
6. Eva	Blomqvist	och	Daniel	Svensson	väljs	till	rösträknare	och	att	justera	protokollet.	

	
7. Röstlängden	justeras	med	ytterligare	en	röst	då	ytterligare	en	förening	anslut	till	mötet.	
	
8. Årsredovisning	2016	(bilaga	1)	och	Verksamhetsberättelse	2016	(bilaga	3)	presenteras	och	

läggs	med	godkännande	till	handlingarna.	Revisionsberättelsen	(bilaga	2)	presenteras.	
	
9. Styrelsen	beviljas	ansvarsfrihet	för	verksamhetsåret	2016.	

	
10. Som	arrangörer	för	SM	2018	presenteras	Gävle	Triathlon	(olympisk)	och	därefter	

informeras	att	medverkan	på	SM-veckan	2017	kommer	att	utvärderas,	samt	att	
förbundsstyrelsen	återkommer	med	information	när	övriga	SM	2018	utsetts.	

	
11. Verksamhetsplan	2017	(bilaga	4)	och	budget	2017	(bilaga	5)	presenteras	och	antas.		
	
12. Motioner	och	förbundsstyrelsens	förslag	/	propositioner:	
	
	 a)	Svensk	Triathlon	2020	
	
	 Beslutas	att	anta	strategidokumentet	Svensk	Triathlon	2020	(med	justering	i	definitionen	av	

”tävling”	i	verksamhetsidén	-	bilaga	6).	
	
	 b)	Avgifter	
	
	 Beslutas	att	förbundsstyrelsen	ges	uppdrag	att	bilda	en	arbetsgrupp	som	tillsammans	med	

medlemmar	i	föreningarna	ser	över	avgifter	till	förbundet	–	sanktionsavgifter,	
medlemsavgifter	och	licenser,	och	att	arbetsgruppen	lämnar	förslag	till	årsmötet	2018	om	
vilka	avgifter	som	skall	finnas	och	dess	nivåer	(bilaga	7).	

	
	 c)	Ändringar	i	Tävlingsreglemente	
	
	 Beslutas	att	bifalla	förslag	om	ändringar	i	Tävlingsreglemente	(bilaga	8).	
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	 d)	Motion	Ekonomisk	redovisning	
	
	 Beslutas	att	avslå	motionen	(med	motivering	att	önskad	redovisning	kan	inhämtas	från	

kansliet	och	att	den	nivå	som	presenteras	ger	årsmötesdeltagarna	god	överblick	för	beslut	
bilaga	9-11).	

	
	 	
	 d)	Motion	Reglemente	och	domarkår	
	
	 Beslutas	att	motionen	anses	besvarad	(utifrån	att	arbetet	med	att	utveckla	

domaruppdragen	och	reglemente	är	pågående	och	kommer	att	intensifieras	–	bilaga	12-13).	
	

	
	

13. 	Avgifter	för	2018	
	

a)	 Föreningarnas	årsavgifter	till	Svenska	Triathlonförbundet	beslutas	vara	oförändrade,	det	
vill	säga	500	kronor	för	föreningar	med	upp	till	5	licenserade	medlemmar,	samt	1000	
kronor	för	föreningar	med	6	licenserade	medlemmar	eller	fler.	

	
b)	Sanktions-	och	licensavgifter	beslutas	vara	oförändrade,	det	vill	säga	250	kronor	per	

tävling	för	förening	och	1500	kronor	för	annan	juridisk	person,	plus	30	kronor	per	
tävlande	som	kommer	i	mål,	samt	200	kronor	för	B-licens,	320	kronor	för	A-licens	och	
170	kronor	för	endagslicens.		

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

förbundsstyrelsen:	
	
Beth	Friberg	 2	år	 Ordförande	 omval	

	 Jesper	Svensson	 2	år	 ordinarie	ledamot	 omval	
Lotta	Kellander	 2	år	 ordinarie	ledamot	 omval	

	 Jonas	Djurback	 2	år	 ordinarie	ledamot	 omval	
	 Aron	Modig	 2	år	 ordinarie	ledamot	 nyval	
	
15. Beslutas	att	för	en	tid	av	ett	år	välja	Gunnar	Andersson	som	förbundets	revisor	och	som	

dennes	suppleant	Charlotta	Larsson.		
	
16. Beslutas	att	för	en	tid	av	ett	år	välja	följande	personer	att	ingå	i	valberedningen:	
	

Mikael	Stolpe	–	ordförande	/	sammankallande	
	 Anders	Ström	
	 Åsa	Annerstedt	
	
17. Som	representant	för	anställd	personal	anmäls	Lotta	Johansson	och	som	hennes	suppleant	

Therese	Oskarsson.	STF:s	sportchef	Angela	Fox	ges	uppdraget	att	tillse	att	representant	för	
aktiva	anmäls.			
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18. Beslutas	att	ge	förbundsstyrelsen	i	uppdrag	att	utse	STF:s	representanter	på	RIM	2017.	
	
19. 	Mötet	avslutas.		

	
	
	
Göteborg	2017-03-25	
	
	
	
Vid	protokollet	 Ordföranden	
	
	
	
	
______________________	 ______________________	
Ola	Silvdahl	 Per	Palmström	
	
	
Justeras	
	
	
	
	
______________________	 ______________________	
Eva	Blomqvist	 Daniel	Svensson	
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Årsredovisning

 
 

	
	
	
	

	
	 	 	
	
	
	 	
	

	

Årsredovisning	för	räkenskapsåret	2016-01-01–	2016-12-31	
	 	 	

	
Styrelsen	för	Svenska	Triathlonförbundet	avger	härmed	följande	årsredovisning.	
	
	
Innehåll	 	 	 	 	 	 Sida	
	
Förvaltningsberättelse	 	 	 	 	 2	
Resultaträkning	 	 	 	 	 4	
Balansräkning	 	 	 	 	 5	
Tilläggsupplysningar	 	 	 	 	 7	
	
	
	
Om	inte	annat	anges,	redovisas	alla	belopp	i	kronor.	Uppgifter	inom	parantes	avser	
föregående	år.		
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14
15
17
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Budget och utfall 2016

Svenska Triathlonförbundet

Budget 2016 Utfall 2016

Ingående balans 2 447 353 2 447 353 

INTÄKTER

Arrangemang 4 056 785 3 724 774 
Bredd & Motion 290 000 330 671 
Barn & Ungdom 678 300 654 543 
Elit 654 000 950 760 
Paratriathlon 0 0 
Marknad* 1 310 000 1 154 461 
Kommunikation/Media 0 0 
Utbildning*** 0 0 
Omvärld 30 000 30 000 
Ledning 0 0 
Kansli 0 0 
Personal 625 000 1 110 000 
Gemensam 3 648 000 3 762 143 

Summa intäkter 11 292 085 11 717 352 

 

KOSTNADER

Arrangemang 4 141 429 3 801 307 
Bredd & Motion 160 000 200 378 
Barn & Ungdom 736 300 679 906 
Elit** 1 063 500 1 341 444 
Paratriathlon 59 500 31 904 
Marknad 410 000 217 610 
Kommunikation/Media 130 600 129 952 
Utbildning*** 0 0 
Omvärld 90 000 85 897 
Ledning 242 000 220 018 
Kansli 270 000 267 709 
Personal 3 878 756 4 396 662 
Gemensam 110 000 167 984 

Summa kostnader 11 292 085 11 540 771 

ÅRETS RESULTAT 0 176 581 

Utgående balans 2 447 353 2 623 934 

* Till denna intäkt skall läggas sponsor/barteravtal till värde om ca 1.457.000 kronor
där produkterna används inom alla verksamhetsområden. 

** Till denna summa skall bland annat läggas till värde om ca 300.000 kronor från sponsor/
barteravtal avseende elitläger på Playitas.

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

Budget och utfall 2016
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Tävlingsresultat
SM / JSM / USM / RM – Duathlon, Väsby 1 maj
Svensk Mästarinna Sara Svensk, Triathlon Väst
Svensk Mästare Fredrik Bäckson, Umara Sports Club
Svensk Juniormästarinna Vera de Paiva Vilaca, Västerås Simsällskap 
Svensk Juniormästare Vasco de Paiva Vilaca, Västerås Simsällskap 
Svensk Ungdomsmästarinna Clara Falkenek, Motala Triathlon Club
Svensk Ungdomsmästare Andreas Carlsson, Väsby SS Triathlon

Riksmästarinna 35-39 Marie Sandberg, Julita Triathlon 
Riksmästarinna 40-44 Gunilla Cedergren, AXA Sports Club 
Riksmästarinna 45-49 Charlotte Rördam Carlstedt, Norra Stockholm Endurance
Riksmästarinna 50-54 Marie Ekman, Team LeWa Sport 
Riksmästarinna 60-64 Ewa Wahlberg, Uppsala Löparklubb
Riksmästarinna 65-69 Solveig Wiberg, Formtopp IF
Riksmästare 35-39 Marcus Brandt, IF Mantra Sport
Riksmästare 40-44 Magnus Svensson, IK NocOut.se
Riksmästare 45-49 Odd Larsson, Norra Stockholm Endurance
Riksmästare 50-54 Tomas Bengtsson, Club Active Island Tjörn
Riksmästare 55-59 Håkan Thomée, Fredrikshof IF CK
Riksmästare 60-64 Nils Holmström, Stockholm City Triathlon
Riksmästare 70-74 Åke Jonson, Björnstorps Idrottsförening
Riksmästare 75-79 Åke Leverin, Sigtuna-Märsta-Arlanda CK 

SM / JSM  / USM / RM – Sprintdistans, Uppsala 18 juni
Svensk Mästarinna Annie Thorén, Motala Triathlon Club  
Svensk Mästare Oskar Djärv, IF 30k.se
Svensk Juniormästarinna Vera de Paiva Vilaca, Västerås Simsällskap 
Svensk Juniormästare Axel Ramhult, Trimate Sportklubb
Svensk Ungdomsmästarinna Frida Nöu, Fredrikshof IF CK
Svensk Ungdomsmästare Andreas Carlsson, Väsby SS Triathlon

Riksmästarinna 35-39 Anna Johansson, IK NocOut.se
Riksmästarinna 40-44 Camilla Åbergh, Väsby SS Triathlon  
Riksmästarinna 45-49 Sara Dolk, Hultsfreds Löparklubb 
Riksmästarinna 50-54 Marie Ekman,Team LeWa Sport
Riksmästarinna 60-64 Lubov Pospeshina, Skövde Triathlonklubb
Riksmästare 35-39 Mathias Sommerqvist, SK Elfsborg  
Riksmästare 40-44 Erik B:son Blomberg, AXA Sports Club
Riksmästare 45-49 Anders Brunander, Väsby SS Triathlon
Riksmästare 50-54 Niclas Fagrell, Sigtuna-Märsta-Arlanda CK
Riksmästare 55-59 Per Vikner, Västerås Simsällskap
Riksmästare 60-64 Kari Aho, SK Ran 
Riksmästare 65-69 Mats Claesson, IK Hakarpspojkarna 
Riksmästare 70-74  Sven Olof Olofsson, Örebro AIK
Riksmästare 80-84 George Valvis, Triathlon Syd
 
Stafett-SM, Uppsala 19 juni
Svenska Mästare         Motala Triathlon Club 
2:a plats Västerås Simsällskap 
3:e plats IF Mantra Sport (lag 1) 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
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SM / JSM / RM – Olympisk distans, Umeå 23 juli
Svensk Mästarinna  Annie Thorén, Motala Triathlon Club 
Svensk Mästare  Gabriel Sandör, IK NocOut.se
Svensk Juniormästarinna  Ida Österman, Stockholmspolisens IF Triathlonförening 
Svensk Juniormästare  Albin Andersson, Kalmar RC Triathlon  
Riksmästarinna 35-39  Veronica Sundqvist, Hemsö IF 
Riksmästarinna 40-44  Jenny Sundberg, IF Mantra Sport
Riksmästarinna 45-49  Minna Bäckman, Alnö Race Team
Riksmästarinna 50-54  Marie Ekman, Team LeWa Sport  
Riksmästare 35-39  Roger Sjösten, Ronneby Simsällskap
Riksmästare 40-44  Pierre Schmidt, Anderstorp OK
Riksmästare 45-49  Lars Mattsson, Stöcke TS Järnet
Riksmästare 50-54  Michael Thorén, Motala Triathlon Club
Riksmästare 55-59  Per Vikner, Västerås Simsällskap
Riksmästare 60-64  Per-Olof Branzell, IK Fyris/Triathlon
Riksmästare 65-69  Mats Claesson, IK Hakarpspojkarna 
Riksmästare 80-84   George Valvis, Triathlon Syd

SM / JSM / RM – Medeldistans, Vansbro, 2 juli
Svensk Mästarinna Åsa Lundström, Terrible Tuesdays Triathlon Club  
Svensk Mästare Fredrik Bäckson, Umara Sports Club
Svensk Juniormästarinna Hannah Belin, 338 Småland Triathlon & MSF
Svensk Juniormästare Eric Johansson, TwinPeaks Triathlon Klubb
Riksmästarinna 35-39 Tina Fastesson, IK NocOut.se 
Riksmästarinna 40-44 Mirella Carlsson,  Team Kungälv IS 
Riksmästarinna 45-49 Jenny Eliasson, Västerås Cykelklubb
Riksmästarinna 50-54 Monica Bystedt, Hemsö IF  
Riksmästarinna 55-59 Inger Svensson, 338 Småland Triathlon & MSF
Riksmästarinna 60-64 Marie-Louise Vösu Wångblad, IK NocOut.se 
Riksmästare 35-39 Petter Sandelin, TwinPeaks Triathlon Klubb
Riksmästare 40-44 Erik B:son Blomberg, AXA Sports Club
Riksmästare 45-49 Odd Larsson, Norra Stockholm Endurance
Riksmästare 50-54 Niclas Fagrell, Sigtuna-Märsta-Arlanda CK 
Riksmästare 55-59 Mikel Walfridsson, IFK Österbymo
Riksmästare 60-64 Per-Olof Branzell , IK Fyris/Triathlon
Riksmästare 65-69 Mats Claesson, IK Hakarpspojkarna

SM / RM – Långdistans – arrangerades inte 2016

Danske Invest Triathlon Series 2016
Under 2016 arrangerades Svenska Triathlonförbundets serietävling för tredje året i rad under namnet Danske 
Invest Triathlon Series (för tionde året i rad som serietävling). Fyra arrangemang med tävlingsklass gav poäng 
och det hölls tävlingar för ungdom, junior, senior, samtliga masterklasser och en föreningsklass. Följande triathle-
ter stod på prispallen:

Senior dam       Senior herr 
1. Mikaela Persson, Terrible Tuesdays Triathlon Club  1. Joel Vikner, Västerås Simsällskap
2. Ida Österman, Stockholmspolisens IF Triathlonförening  2. Oskar Djärv, IF 30k.se
3. Sadik Diane-Perle, Stockholm City Triathlon   3. Gabriel Sandör, IK NocOut.se 
 
Junior dam   Junior herr 
1. Ida Österman, Stockholmspolisens IF Triathlonförening  1. Eric Johansson, TwinPeaks Triathlon Klubb
2. Alida Lilljequist, Kinds Go Green CK    2. Johan Forsman, SK Elfsborg
3. Vera de Paiva Vilaca, Västerås Simsällskap   3. Albin Andersson, Kalmar RC Triathlon
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Ungdom flickor   Ungdom pojkar 
1. Frida Nöu, Fredrikshof IF CK   1. Hampus Brunander, Väsby SS Triathlon 
2. Clara Falkenek, Motala Triathlon Club   2. Andreas Carlsson, Väsby SS Triathlon  
3. Eleanor Glans Lilja, SK RAN   3. Elias Rapp, Västerås Simsällskap

Svenska Mastercupen – damer    Svenska Mastercupen – herrar 
35-39 Pernilla Denker, Stockholmspolisens IF Triathlon  35-39 Roger Sjösten, Ronneby Simsällskap
40-44 Jessica Högberg, Kungsörs Sportklubb   40-44 Peter Fange, IFK Sala 
45-49 Pia Sundkvist de Beau, Alnö Race Team   45-49 Anders Brunander, Väsby SS Triathlon 
50-54 Marie Ekman, Team LeWa Sport   50-54 Stefan Kimming, Mölndal Outdoor IF
55-59 Marie Nehlin, Team Trelleborg Triathlon   55-59 Per Vikner, Västerås Simsällskap
60-64 Lubov Pospeshina, Skövde Triathlonklubb   60-64 Per-Olof Branzell, IK Fyris/Triathlon  
   65-69 Mats Claesson, IK Hakarpspojkarna  
   70-74 Sven Olof Olofsson, Örebro AIK  
   80-84 George Valvis, Triathlon Syd
   
   
 
        

Internationella resultat
Nedan presenteras svenska elitaktivas placeringar vid internationella tävlingar. I age group på EM och VM nämns 
topp tre-placeringar. I Ironman nämns topp tre i proffsklass (undantaget Ironman Kona). Placeringen anges inom 
parantes.

World Cup vintertriathlon Québec, 21 februari 
Elit dam: Jonna Pettersson (5) 
Elit herr: Fredrik Nylén (9), Matts Andersson (14)

World Triathlon Series Abu Dhabi, 5 mars 
Elit dam: Lisa Nordén (10)

American Cup, Clermont, 5 mars 
Elit dam: Mikaela Persson (24)

World Cup Mooloolaba, 12 mars 
Elit dam: Lisa Nordén (11), Amanda Bohlin (35) 
 
European Cup Quarteira, 2 april 
Elit herr: Rickard Carlsson (67) 

World Cup New Plymouth, 3 april 
Elit dam: Amanda Bohlin (29)

World Triathlon Series Gold Coast, 9 april 
Elit dam: Amanda Bohlin (30), Lisa Nordén (DNF) 

European Cup Melilla, 10 april 
Elit dam: Mikaela Persson (14)

World Triathlon Series Kapstaden, 24 april 
Elit dam: Lisa Nordén (12), Amanda Bohlin (20) 
Elit herr: Ludwig Fleetwood (46)

European Cup Madrid, 1 maj 
Elit dam: Mikaela Persson (14)

African Cup Larache, 7 maj 
Elit herr: Mikael Sahlberg (21)

Svenska Föreningscupen
1. Väsby SS Triathlon
2. Västerås Simsällskap
3. Triathlon Syd
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World Cup Cagliari, 8 maj 
Elit dam: Lisa Nordén (DNF) 
Elit herr: Ludwig Fleetwood (52)

EM Långdistans Duathlon, Köpenhamn, 8 maj 
Elit herr: Magnus Magnoy (23) 
M25-29: David Ny (2) 
M45-49: Carl Brümmer (2) 
M70-74: Åke Jonson (1)

World Triathlon Series Yokohama, 14 maj   
Elit dam: Lisa Nordén (22)

EM Sprint och Olympisk, Lissabon 24-29 maj 
PT2 dam: Shahrzad Kiavash (4) 
Elit dam, Olympisk: Amanda Bohlin (DNF) 
Junior dam, Sprint: Emma Varga (39) 
Junior herr, Sprint: Albin Andersson (55), Daniel Nöu (57) 
H60-64, Sprint: Kari Aho (2)

World Paratriathlon Event, Strathclyde, 5 juni 
PT2 Dam: Shahrzad Kiavash (2)

EM U23, Burgas, 18 juni 
U23 herr: Gabriel Sandör (18), Ludwig Fleetwood (45)

World Paratriathlon Event, Besançon, 19 juni (duathlon pga dåliga väderförhållanden) 
PT2 dam: Shahrzad Kiavash (3)

EM Ungdom, Tiszaujvaros, 2 juli 
Flickor, semifinal: Frida Nöu 
Pojkar, semifinal: Andreas Carlsson, Daniel Nöu

World Triathlon Series Stockholm, 2 juli   
Elit herr: Gabriel Sandör (31)

European Cup Junior Tiszaujvaros, 9 juli 
Junior dam, semifinal: Cecilia Czarnecki, Alida Lilljeqvist, Ida Österman (DNF) 
Junior herr, semifinal: Albin Andersson, Axel Ramhult, Theodor Moon, Johan Forsman (DNF)

Ironman 70.3 Jönköping, 10 juli 
Pro dam: Åsa Lundström (2)

World Triathlon Series Hamburg, 16 juli  
Elit dam: Lisa Nordén (29)

JEC Riga, 24 juli 
Junior herr: Daniel Nöu (22)

EM Långdistans Poznan, 24 juli 
M30-34: Rasmus Sellehed (2) 
K35-39: Marie Sandberg (3) 
K55-59: Karin Willebrand (2)

EM Medeldistans, Walchsee 3 augusti 
Elit herr: Fredrik Bäckson (15)
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European Cup Malmö, 6 augusti 
Elit dam: Amanda Bohlin (6), Mikaela Persson (19)  
Elit herr: Gabriel Sandör (4), Joel Vikner (20), Oskar Djärv (36), Axel Ek (49), Rickard Carlsson (50), 
Sebastian Björklund (51), Rasmus Andersson (62), Ludwig Fleetwood (DNF)

European Cup Tönsberg, 13 augusti (duathlon pga dåliga vattenförhållanden) 
Elit dam: Amanda Bohlin (4), Mikaela Persson (21)  
Elit herr: Gabriel Sandör (7), Ludwig Fleetwood (13), Oskar Djärv (18), Joel Vikner (35), Axel Ek (45) 

Junior European Cup Zagreb, 18 augusti 
Junior herr: Eric Johansson (28), Albin Andersson (DNF)

OS Rio de Janeiro, 20 augusti 
Elit dam: Lisa Nordén (16)

Ironman Köpenhamn, 21 augusti 
Pro herr: Patrik Nilsson (1) 

VM Långdistans, Oklahoma 23 augusti 
Elit dam: Annie Thorén (4)
Elit herr: George Bjälkemo (DNF)
D45-49: Annika Rehn (2)

World Cup Salinas, 24 augusti 
Elit dam: Lisa Nordén (10)

Paralympics Rio de Janeiro, 25 augusti 
PT2 dam: Shahrzad Kiavash (7)

NM Fredericia, 27-28 augusti 
Elit dam: Amanda Bohlin (1), Alida Lilljeqvist (10), Ida Österman (12)  
Elit herr: Ludwig Fleetwood (4), Gabriel Sandör (5), Joel Vikner (7), Oskar Djärv (9), Axel Ek (16), 
Rickard Carlsson (20), Daniel Nöu (23), Albin Andersson (24), Axel Ramhult (33), Johan Forsman (34)

Danske Invest DM Tri, Fredericia, 27-28 augusti 
Ungdom flickor: Frida Nöu (4) 
Ungdom pojkar: Andreas Carlsson (1) 

EM Triathlon Clubs, Banyoles, 3 september 2016 
Team TUS Griesheim med Joel Vikner (4) 

World Triathlon Series Edmonton, 4 september   
Elit dam: Lisa Nordén (31)

World Triathlon Grand Final/VM, Cozumel 17 september   
Elit dam: Lisa Nordén (24) 
U23 herr: Gabriel Sandör (DNF)

Ironman Barcelona, 2 oktober 
Pro herr: Patrik Nilsson (1)

VM Ironman, Kailua-Kona, 8 oktober 
Pro dam: Åsa Lundström (8)

Ironman Malaysia, 12 november  
Pro herr: Fredrik Croneborg (1)
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Arrangemang
Under 2016 arrangerades 86 (2015: 75 st) tävlingar med sanktion från STF varav 83 (71) fokuserade på 
triathlon, 3 (3) var rena duathlontävlingar och 1 (1) vintertriathlon. Av dessa var 29 (13) distriktstävlingar. 
Totalt 18944 (17644) starter genomfördes, en ökning med 7% (7%).

Antalet starter i triathlon-/duathlontävlingar 2006-2016:

Arrangörer av Svenska Mästerskap under 2016 var: 
SM Sprintdistans och stafett-SM, Svensk Triathlon, Uppsala 
SM Olympisk distans, Svensk Triathlon, Umeå 
SM Medeldistans, Dalregementets IF, Vansbro 
SM Duathlon, Väsby SS Triathlon, Upplands Väsby 
 
SM på långdistans arrangerades inte 2016.

Danske Invest Triathlon Series 2016 arrangerades med följande deltävlingar: 
Uppsala Triathlon 
Gävle Triathlon 
Umeå Triathlon 
Malmö Triathlon

Internationella tävlingar 
WTS Stockholm Triathlon avgjordes den 2-3 juli. VM-deltävlingen på olympisk distans avgjordes på lördagen och 
motionstävlingen på söndagen. 

Malmö ETU Sprint Triathlon European Cup arrangerades den 6-7 augusti och därigenom stod Sverige för första 
gången värd för en Europacuptävling. Tävlingarna genomfördes i området västra hamnen och i västra delar av 
Malmö. Europacuptävlingen avgjordes på lördagen på sprintdistans. Serie- och motionstävlingen avgjordes på 
söndagen.

Ironman Kalmar avgjordes för femte gången den 20 augusti 2016 med runt 2500 deltagare.
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Ironman 70.3 arrangerades för första gången i Sverige (Jönköping). Tävlingen avgjordes den 10 juli och hade runt 
1500 deltagare.

Xterra Sweden Terrängtriathlon avgjordes den 13 augusti 2016.

Tekniska delegater (TD) och huvuddomare (HD) 
Följande personer hade uppdrag på tävlingar under 2016:

TD HD

SM
 &

 D
IT

S

VÄSBY Pertti Tomminen Eva Blomqvist

UPPSALA Christer Eriksson Gunilla Bergström

UMEÅ Matt Richardson Claes Annerstedt

GÄVLE Christer Eriksson Lotta Johansson

VANSBRO Joakim Axelsson Fredrik Orava

MALMÖ Pertti Tomminen Per-Ola Björk

Ö
VR

IG
A

STOCKHOLM - Thomas Stade

IM 70.3 JÖNKÖPING - Gun Alexandersson

IM KALMAR - Ann Josefson

SÖVDE - Gun Alexandersson

ÖREBRO - Anders Larsson

TRELLEBORG - Lotta Wahlqvist

GOTHENBURG - Kjell Gustafsson

TJÖRN - Ann Josefson

SPARBANKEN 
KARLSHAMN

- Fredrik Andreasson

Dessutom har flera HD ställt upp som extradomare vid flera tävlingar under 2016.

Technical Official (TO) 
Under det gångna året har Svenska Triathlonförbundet tillsatt TO samt Chief Race Official (CRO) på två interna-
tionella tävlingar:

WTS Stockholm: 17 st svenska TO, Gunilla Bergström som CRO. 
ETU Malmö: 16 st svenska TO, Mikael Stolpe som CRO.

Dessutom har ett antal TO varit utomlands på självfinansierade uppdrag. 

Utbildning 
Sex stycken arrangörsbrev har skickats ut till arrangörer under året. Domarutbildningar hölls i Väsby, Växjö, 
Örebro, Borlänge, Gävle och Halmstad under våren. Totalt utbildades 66 domare.

Ytterligare en person har utbildat sig till TO Level 2 (ITU). Därmed har vi nu två på Level 2 i Sverige. 

/ Üve Hillep



Svenska Triathlonförbundet

32

Barn och ungdom
Aktiviteter under året
Februari - Träff för nordiska ungdomsambassadörer i Göteborg
Premiär för ambassadörsprogrammet med en Pre-camp för ungdomar från Sverige, Norge och Danmark. Under 
helgen fick ambassadörerna lära känna varandra och planera aktiviteter på Nordic Tri Camp. Teambuilding, ro-
liga aktiviteter och träning fanns också på schemat. Uppdraget som ungdomsambassadör innefattar att delta i 
planering, marknadsföring och genomförande av det nordiska sommarlägret Nordic Tri Camp. 
Läs mer här 

Mars och oktober - Tri4fun barn och ungdomsledarutbildningar 
Under året har totalt 36 nya barn- och ungdomstränare från 18 olika föreningar gått tri4funutbildningen som 
innefattar 20 timmar under tre dagar. Genomfördes i Göteborg i mars med 21 deltagare och i oktober på Bosön 
med 15 deltagare. Under 2016 har det även rekryterats och utbildats tre nya utbildare som håller i utbildningen. 
Utbildningen som innehåller både teori och praktik har utvecklats ytterligare vad gäller innehåll och upplägg 
utifrån konceptet. Läs mer här

För att bli certifierad tri4funtränare ska man utöver tri4funutbildningen genomgå HLR och SISU Idrotts- 
utbildarnas utbildningar Plattformen och GTU 1. Under 2016 har 20 tränare certifierats.

April - Juniortränarutbildning på Bosön 
23-24 april genomfördes den första juniortränarutbildningen inom ramen för tri4funkonceptet. Tio tränare 
som alla genomgått tri4funcertifieringen fanns med på den första utbildningen som är anpassad för tränare för 
15-20-åringar. Utbildningen innefattar 15 timmar. Certifierad juniortränare blir man när man utöver junior- 
tränarutbildning har gått GTU 2 samt genomfört 20 timmars tränarpraktik för de aktuella åldrarna. 
Läs mer här  
 
Maj - Tri4funläger i Väsby 
Det tredje tri4funlägret arrangerades i maj återigen i samarbete med Väsby SS Triathlon. Lägret har blivit årets 
höjdpunkt för unga triathleter vilket visades när anmälan öppnade. På bara någon timme blev lägret fullbokat med 
125 deltagare. Tillsammans med 40 ledare från flera föreningar och vuxna funktionärer blev lägret återigen en 
succé. Ledorden är idrottsglädje, kompisanda och tillsammanskänsla och massor av rolig triathlonträning utan 

fokus på resultat. Under helgen träffar man nya 
kompisar från andra föreningar som man sedan åter-
ser under triathlonsäsongen. Även för ledare är lägret 
en viktig händelse då man får chans att nätverka och få 
inspiration och erfarenhet från pass och 
övningar. Läs mer här 

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, alltsammans 
under ledning av utbildade tri4funtränare. Syftet är 
att marknadsföra vår idrott och målet är att man ska 
vilja fortsätta med triathlon på hemmaplan.
 

Juni - Premiär för Youth TRI Camp på Playitas 
Ett rekryteringsläger för 15-17-åringar anordnades i samarbete med Apollo under vecka 25. Utbildade triathlon- 
tränare tillsammans med Apollos personal gav de tio deltagarna en mix av triathlonträning, föreläsningar och 
roliga aktiviteter. Ett läger med extra allt. Läs mer här 

 

http://www.tri4fun.se/Tri4fun/Pre-campfornordiskaungdomsambassadorer/
http://www.tri4fun.se/Tri4fun/nyatranareredofortriathlontraning/
http://www.tri4fun.se/Tri4fun/Nyajuniortranareutbildade23-24april/
http://www.tri4fun.se/Tri4fun/WowkanslapaTri4funCamp2016/
http://www.tri4fun.se/Tri4fun/fullfartpanyayouthtricamppaplayitas/
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Juli – Premiär för Nordic TRI Camp
Det första Nordic TRI camp genomfördes på en folkhögskola utanför Kongsberg, Norge den 5-10 juli. 115 
ungdomar mellan 12-20 år från Norge, Danmark och Sverige. Förutom att träna triathlon fick deltagarna hoppa 
pendelhopp, paddla kanot, klättra, prova gymnastik och spela oändligt med beachvolleyboll. En träningstävling 
genomfördes i form av en lagkapp i simning och en duathlonstafett där lagen hade mixade deltagare från de olika 
länderna, ålder och kön. Inför lägret sjösatte vi också ett ambassadörsprogram där några ungdomar från varje 
land deltog i planering och marknadsföring av lägret. Läs mer här

 
Sommarens tävlingar 
Totalt har 40 triathlontävlingar haft barn- och ungdomsklass av något slag. En stor ökning av det totala antalet 
starter i åldrarna 0-19 år, se statistik på kommande sida. Inför och under säsongen har STF arbetat med att 
stötta arrangörer att anordna säkra tävlingar, hålla nere anmälningsavgifter för unga och att triathlon för unga 
ska genomsyras av glädje. Tävlingsrapporter från landets tävlingar vittnar om många lyckade tävlingar.  
 
Under 2016 gjordes ett arbete med att förtydliga de speciella regler som gäller för barn och ungdom. Dessa 
skickades ut till tränare och föreningar inför sommaren. Under året genomfördes även två draftingtävlingar på 
prov i DITS-serien. På Uppsala Triathlon och Gävle Triathlon tävlade både flickor och pojkar i ungdomsklassen 
(16-17 år) samtidigt som damjuniorer och damseniorer med positivt mottagande av deltagarna. 

December - Ledarboost i Göteborg 
För fjärde året i rad arrangerades ett ledarkonvent 
första helgen i december i Göteborg. På Ledarboost 
får barn- och ungdomsledare chans att fylla på 
med inspiration och motivation att ta med sig hem 
till ungdomsträningen och nätverka med andra 
tränare nätverka med andra tränare. 13 deltagare 
från sju föreningar inspirerades av Angela Fox, 
Joakim Berggren, David Lega och Marita Skogum. 
Föreläsningar, träning och inspiration varvades i en 
härlig miljö på Serneke Arena. Traditionsenligt fick 
även de tränare som certifierat sig under året ta emot 
diplom och fina tränarkit. På plats fanns fem av de 
totalt 20 som tri4funcertifierats under året. Läs mer här
 

Idrottslyftet 
Idrottslyftet har möjliggjort de aktiviteter vi under året 
genomfört inom barn och ungdomsområdet. Utöver 
alla aktiviteter som genomförts där föreningar, ledare 
och unga triathleter haft möjlighet att delta har även 
Idrottslyftsbidrag fördelats till 21 föreningar i form 
av uppstartsbidrag, utvecklingsbidrag, materialpaket, 
utbildning, ledarutveckling och tri4fun-projekt.  

http://www.svensktriathlon.org/Arbetsrum/Tri4fun/NordicTRICamp
http://www.tri4fun.se/Tri4fun/nuarviboostade/
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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 2016 samt en stor ökning av antalet 
barn och unga som håller på med triathlon. 
 
Under 2016 har arbetet med konceptet utökats från att omfatta 
åldrarna 7-15 år till att omfatta hela åldersspannet 7-20 år. 
Mycket material har arbetats fram för att hitta fram ett koncept 
för tonårstriathleter med olika ambitionsnivåer. Vi har utgått 
från Svensk Idrotts värderingar och riktlinjer samt undersökt 
ungdomsverksamhet inom andra idrotter och triathlon för unga i 
andra länder.

Några nedslag i utvecklingsarbetet under 2016:
- Vidareutveckling av material till de olika delarna av konceptet.
- Vidareutveckling av studieplaner för tri4funutbildningen.
- Framtagning och genomförande av en ny juniortränarutbildning.
- Inspelning av filmer till övningsbank i föreningar, på läger och utbildningar.
- Flera tri4funtävlingar under sommaren.
- Pilotverksamhet läger och i föreningar.
- Instagramkonto @tri4funsweden som riktar sig till unga triathleter med inlägg varje vecka.
- Aktivt ledarnätverk på Facebook.

Statistik  

2012 2013 2014 2015 2016

Antal föreningar* 16 17 21 24 20* vt.

Antal deltagartillfällen LOK (Lokalt aktivitetsstöd)* 9100 9400 21900 18800 10900* vt.

Antal tävlingar med samtliga barn- och ungdomsklasser 7 10 12 17 16

Antal tävlingar med barn/ungdomsklasser 12 22 24 29 40

Antal starter i barn- och ungdomsklasser 0-15 år 78 295 441 757 1012

Antal starter i ungdom-/juniorklasser 16-19 år 191 189 157 219 223

Totalt antal starter i barn/ungdomsklasser 0-19 år 269 484 598 976** 1231**

*Avser föreningar som registrerat LOK-stöd. 2016 års siffror avser endast vårterminen 2016. 
**Obs! Innefattar inte de ungdomar som kört i motionsklass för vuxna.

Följ allt som händer på tri4fun.se och @tri4funsweden

/ Kajsa Andersson 

utbildning

träning tävling

bidrag&
verktygledarskap

rekrytering

värdegrund

http://www.tri4fun.se
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Bredd
Som tidigare fortsätter triathlon under 2016 att växa som bredd- och motionssport. Så gott som alla tävlingar 
ökar i deltagarantal, vi får fler licenserade, samt de anslutna föreningarna blir fler och dess medlemsantal ökar. 
En positiv trend som håller i sig.

Att stötta befintliga arrangörer och att driva de tävlingar som alla föreningar äger gemensamt, är sätt att bidra 
till att rekrytera fler utövare in i sporten och att skapa bättre förutsättningar för dem som redan håller på med 
triathlon.

STF har arrangerat sammanlagt fem breddläger med vår partner Apollo på Playitas under året. Våra läger får bra 
betyg i utvärderingar och de genererar ett ekonomiskt överskott. 

Arbetet med att skapa Team Sweden för age group har fortsatt under året. Arbetet leds på ideell basis av Maria 
Larsson som gör ett jättebra jobb. Till skillnad från 2015 då vi arrangerade VM på hemmaplan, har mästerskapen 
legat på platser som kräver lång resa. Detta har naturligt inneburit att antalet svenskar som deltagit varit lägre.  
För Team Sweden har det funnits en egen kollektion som sålts i STF:s webshop.

/ Ola Silvdahl 
 

Elit
Ungdom 
Ungdoms-EM 
På Europamästerskapen för ungdomar i Tiszaujvaros tävlade tre ungdomar för Sverige; Daniel Nöu (-99), An-
dreas Carlsson (-01) och Frida Nöu (-01). Från 2016 genomförs UEM enligt upplägget med tre semifinalheat och 
en avslutande final med 30 atleter. Frida Nöu gjorde en fin prestation med tanke på att de flesta av hennes kon-
kurrenter är två år äldre och att det var hennes första internationella tävling. Andreas Carlsson, även han är född 
2001, gjorde ett kanonlopp och slutade på en 40:e plats trots en incident på cyklingen. Daniel Nöu gjorde ett bra 
lopp och slutade 42:a. Det är tufft att tävla internationellt, där det är mycket taktik, strategi och små marginaler  
som avgör hur tävlingen utvecklar sig och om man tar sig till final. 

Danske Invest Triathlon Series, Danmark
I slutet av sommaren i samband med NM tävlade Andreas Carlsson och Frida Nöu i den danska versionen av  
Danske Invest Triathlon Series, på distansen 375 m simning, 10 km cykling med drafting och 2,5 km löpning. An-
dreas Carlsson vann ungdomsklassen medan Frida Nöu slutade på en fin fjärde plats i tuff konkurrens.
 
Junior 
Junior-EM
Till Europamästerskapen i Lissabon åkte Sverige med tre juniorer: Emma Varga, Albin Andersson och Daniel Nöu. 
Emma Varga är en tuff tjej som gjorde sin första internationella tävling och slutade på en fin 39: e plats. Albin 
Andersson och Daniel Nöu hamnade i ett starkt startfält med 75 killar, där de fick kämpa för sin placering. De 
gjorde en bra insats och slutade på plats 55 och 57. 

Europacupen Junior
På Junior European Cup i Tiszaujvaros ställde Sverige upp med en större trupp bestående av tre dam- och fyra 
herrjuniorer: Alida Lilljequist, Cecilia Czarnecki och Ida Österman samt Albin Andersson, Johan Forsman, Axel 
Ramhult och Theodor Moon. Denna junioreuropacup hade precis som ungdoms-EM formatet med semifinaler 
och en final för 30 atleter. Distansen var 500 m simning, 12 km cykel och 3,2 km löpning. Närmast att ta sig till 
final var Albin Andersson, som slutade på en 36:e plats efter semifinalen, 30 sekunder från en finalplats. Junio-
rerna avslutade säsongen med junioreuropacupen i Zagreb, dit Albin Andersson och Eric Johansson åkte. Eric 
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Johansson, som gjorde sitt sista lopp som junior, avslutade fint genom att springa i mål på en 28:e plats. Albin 
Anderssons deltagande var tveksamt då han var sjuk veckan före och tyvärr tvingades bryta. Vi kan konstatera 
att det går fort på juniortävlingarna ute i Europa, och för att hänga med krävs en bra simkapacitet.

U23 
U23 EM
I åldersgruppen U23 har vi haft deltagande på EM i Bulgarien och på VM-avslutningen i Cozumel, México. Gabriel 
Sandör och Ludwig Fleetwood representerade Sverige på EM. Den officiella distansen för U23 är den olympiska, 
men dagen före tävlingen skulle gå av stapeln fick de aktiva beskedet om att den skulle avgöras på sprintdistans. 
Gabriel Sandör slutade på en 18:e plats och Ludwig Fleetwood sprang i mål på en 45:e plats. 

U23 VM
Till U23 VM  i Mexico på ön Cozumel var endast Gabriel Sandör uttagen. Den tropiska höga luftfuktigheten må 
vara fantastisk för en solsemester men tuff att tävla i. Gabriel Sandör inledde med en bra simning och cyklade 
upp sig till första klungan i täten. Halvvägs in på cyklingen kämpade han med att hålla vätskenivån. Det tog tyvärr 
stopp på löpningen och tävlingen för Gabriels del slutade med en DNF i sjukvårdstältet.

Senior 
World Triathlon Series (WTS)
Sverige har haft deltagare på VM-serien i Abu Dhabi, Gold Coast, Yokohama, Stockholm, Hamburg, Edmonton 
och Cozumel. VM-premiären gick i Abu Dhabi där Lisa Nordén var enda svensk, och hon inledde säsongen med 
en stark 10:e plats. Nästa stopp var Gold Coast, där Amanda Bohlin stod för en strålande insats och slutade på 
en 30:e plats i sin första VM-tävling. Även Lisa Nordén kom till start men tvingades bryta på grund av sjukdom. 
I Kapstaden gjorde både Lisa och Amanda stabila insatser; Lisa slutade 12:a och Amanda på en 20:e plats. Även 
Ludwig Fleetwood tävlade och slutade som 46:a i sin VM-debut. På VM tävlingen i Stockholm var det endast 
Gabriel Sandör, som kunde komma till start, då Amanda Bohlin var sjuk och Lisa Nordén var på förläger inför OS. 
Gabriel Sandör gjorde en fin insats och slutade på en 31: e plats. Lisa Nordén tävlade även i Yokohama, Hamburg 
och Edmonton, där placeringarna blev en 22:a, 29:e och 31:a plats. Finalen på VM-serien avgjordes på ön Cozu-
mel i Mexico. För Sverige var endast Lisa Nordén uttagen. Lisa höll ihop loppet bra när många drabbades av väts-
kebrist och tvingades bryta. Väl i mål blev det en 24:e plats och en 23:e plats i den totala VM-serien. 

EM kortdistans, Lissabon
Första mästerskapet var Europamästerskapen i Lissabon, som gick i slutet av maj. Uttagna för Sverige var två 
seniorer och tre juniorer. Lisa Nordén tackade nej för att fokusera på träning på hög höjd och möjligheten att 
kvala till OS. Amanda Bohlin, som hade en stark försäsong, hade tyvärr inte den bästa uppladdningen på grund av 
sjukdom. Amanda inledde med en stark simning och cykling men tvingades tyvärr bryta eftersom kroppen inte 
riktigt hade återhämtat sig. 

Världscupen (WC)
På World Cup i Mooloolaba, Australien tävlade Lisa Nordén och Amanda Bohlin. Lisa slutade på en 11:e plats, 75 
sekunder efter segraren, medan Amanda gjorde sin första tävling för säsongen med en fin 35:e plats. Vi hade även 
deltagare på World Cup i Cagliari på Sardinien, där Ludwig Fleetwood slutade som 52:a och Lisa valde att bryta 
på grund av skadekänningar i vaden. Sista tävlingen för året var World Cup i Salinas, Ecuador. Tävlingen såg länge 
ut att bli Lisa Nordéns bästa sprint för i år, men med en krampande vad på slutet, så var det tufft att nå en pall-
plats och istället blev det en tiondeplacering.

Europacupen (EC)
Till Europacupen i Malmö hade två damer och åtta herrar tagits ut för att tävla för Sverige. För många var det de-
ras första internationella tävling. I damklassen blev Amanda Bohlin bästa svensk med sin sjätteplacering medan 
Mikaela Persson slutade på en 19:e plats. I herrklassen blev Gabriel Sandör som fyra bäste svensk, men fick se sig 
slagen av en norrman med två sekunder, efter en spurtstrid om tredjeplatsen. Därefter följde de svenska herrar-
na Joel Vikner (20), Oskar Djärv (36), Axel Ek (49), Rickard Carlsson (50), Sebastian Björklund (51) och Rasmus 
Andersson (62). Ludwig Fleetwood tvingades tyvärr bryta efter att ha kraschat på cyklingen. Till Europacupen i 
Tønsberg på sprintdistans åkte vi med fem herrar och två damer. På grund av bakterier i vattnet blev triathlon-
tävlingen emellertid ändrad till duathlon. Bäst gick det för Amanda Bohlin, som kom fyra och Gabriel Sandör, som 
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blev sjua. Herrarna hade bra team work på cyklingen. I mål sprang i ordningen Ludwig Fleetwood (13), Oskar 
Djärv (18), Joel Vikner (35) och Axel Ek (45). På damsidan tävlade även Mikaela Persson, som slutade på en 21: e 
plats i sitt första duathlon. 

NM, Fredericia
Nordiska mästerskapen (NM) i triathlon gick i Fredericia, Danmark och avgjordes på sprintdistans. Sverige hade 
en stor trupp på plats bestående av fyra ungdomar, sex juniorer och sju seniorer. I damer elit blev Amanda Bohlin 
nordisk mästarinna medan Alida Lilljequist och Ida Österman gjorde bra ifrån sig bland seniorerna och slutade 
på en 12:e respektive 14:e plats. På herrsidan lyckades Ludwig Fleetwood bäst med en fjärdeplats tätt följd av 
Gabriel Sandör (8), Joel Vikner (10), Oskar Djärv (13), Axel Ek (20), Rickard Carlsson (24), Daniel Nöu (27), Albin 
Andersson (28), Axel Ramhult (38) och Johan Forsman (39).

Lisa Nordéns resa mot OS
Lisa Nordén har haft två tuffa år med en intensiv tävlingsperiod under 2016 för att få möjlighet till en kvalplats 
till OS. Nationsplatsen från Internationella Triathlonförbundets var klar under våren, och i slutet av maj kom även 
det efterlängtade och avgörande beskedet från Sveriges Olympiska Kommitté (SOK). Lisa Nordén var därmed 
uttagen till sitt tredje OS.

OS, Rio de Janeiro
Lisa Nordén gjorde en stark simning och cykling och växlade till löpningen som första dam. Ut på löpningen 
tappade emellertid Lisa direkt några placeringar, då hon tagit ut sig för mycket under den tuffa cyklingen. Den 
slutliga placeringen blev en 16:e plats.

Långdistans 
VM långdistans, Oklahoma
Till VM i Oklahoma var Annie Thorén och George Bjälkemo uttagna. Tävlingen bjöd på svåra förhållanden med 
kraftiga vindar och höga vågor under simningen. Annie Thorén höll ihop det på ett imponerande sätt och slutade 
på en fjärde plats medan George Bjälkemo tyvärr tvingades bryta efter en för tuff inledande simning.

EM medeldistans, Walchsee
Fredrik Bäckson gjorde en fin debuttävling i landslagsdräkten på EM i österrikiska Walchsee, där han slutade på 
en 15:e plats.

Ironman
Patrik Nilsson hade ett personbästa på 8.08.05 från Kalmar 2015. Den tiden var redan då den snabbaste en 
svensk hade presterat. På årets Ironman Köpenhamn stod Patrik Nilsson för en fenomenal prestation, när han 
vann loppet på ett nytt personbästa och med ett nytt banrekord. Tiden 7.49.18 är den sjunde bästa tiden någon-
sin! Bara en dryg månad senare, gjorde Patrik Nilsson det igen. Denna gången vann han Ironman Barcelona, på en 
ny rekordtid och ett nytt banrekord, 7.55.28. På Ironman VM, Hawaii var Åsa Lundström den enda svenska delta-
garen som kvalificerat sig i proklassen. Åsa Lundström var med 2014, då slutade hon på 17: e plats och 2015, då 
hon slutade som 11:a. 2016 förbättrade Åsa Lundström sin tid med åtta minuter och det blev till slut en impone-
rande 8:e plats. Under hösten 2016 avgjordes Ironman Malaysia, där svensken Fredrik Croneborg segrade.

Elitläger i Malmö
I december arrangerade STF ett elitläger med fokus på simning för ungdomar, juniorer och seniorer. Med på 
lägret var 40 aktiva och tränarna Maria Vitazka, Viktoria Gadd, Anders Brunander, Pär Törnhult, Barry Whyte och 
Angela Fox.

/ Angela Fox
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Paratriathlon
Aktiviteterna under 2016 kretsade huvudsakligen kring Paralympics. Under våren meddelade Shahrzad Kiavash 
att hon var redo ett försöka ta sig dit. De tekniska förutsättningarna fanns där i form av regler och tävlingsmöjlig-
heter även om det var nära att fönstret stängdes. Mer oklart var om det skulle vara praktiskt möjligt med tanke 
på konkurrens och rankinglistor.

Shahrzad har en helt egen satsning som hittills varit helt frikopplad från förbundet. Förbundet har kontakterna 
med tävlingarna och sköter anmälningarna och annat stöd av teknisk natur eftersom det är så som det internatio-
nella systemet är uppbyggt. 

Vi satte direkt igång med anmälningar och en wildcardansökan för att komma in på första internationella täv-
lingen, vilket var EM i Lissabon. Resultatet där och de efterföljande i Strathclyde och Besançon imponerade. Det 
totala resultatet blev nummer åtta i turordningen till Paralympics i hennes klass, PT2. Enbart de första sju i ran-
kingen var direktkvalificerade och det krävdes både uttagning av den nationella paralympiska kommittén och 
International Triathlon Union (ITU) för att komma till Rio. 

Vi hade inte varit helt insatta i hur processen fungerar och behövde arbeta hårt för att komma ikapp och kompen-
sera för detta, så att det skulle landa rätt hos Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK). Till slut resulterade det i en 
ansökan från SPK om en plats till Shahrzad.

På grund av mycket hög konkurrens i andra klasser gjordes en omfördelning av platser och PT2 förlorade två av 
de tio. Samtidigt fick USA en plats utöver grundkvoten på två per nation. Till vår besvikelse ställde det Sverige 
och Shahrzad på första plats utanför deltagarlistan.

Efter ett par veckor briserade Rysslands dopingskandal och efter ytterligare någon vecka stod det klart att de 
skulle uteslutas helt från Paralympics. En ryska föll därmed bort ur PT2 och platsen gick till Shahrzad.

I Rio kunde vi på plats se en tävling som i grunden var mycket lik andra internationella tävlingar, men med en 
”större” inramning. Höga vågor gjorde att simningen inte gick så bra men Shahrzad kompenserade för detta un-
der cykel och löpning och kom i mål på en välförtjänt sjunde plats.

Vår satsning på Paratriathlon har inte tagit den väg vi tänkte oss i början av året, men vi har utnyttjat de tillfällen 
som dykt upp för att skaffa oss nya unika erfarenheter och vi är verkligt glada över utfallet. Det kommer att vara 
till nytta under den kommande fyraårsperioden, fram till nästa Paralympics.

Utöver detta år har vi börjat arbeta med finansiering av en större satsning på Paratriathlon genom att se på möj-
ligheterna att få bidrag från fonder och stiftelser.

Eftersom vi har en elitaktiv inom paratriathlon har vår sportchef Angela Fox börjat arbeta för att det ska bli en 
integrerad del av övrig elitverksamhet.

Som en ytterligare bonus till alla inblandade fick Shahrzad Radiosportens pris som årets Stjärnskott vid Para-
sportgalan den 4 februari 2017.

/ Pär Anth 

Kommunikation och media
STF:s främsta plattform och nav när det kommer till kommunikation och information är webbsidan 
www.svensktriathlon.org. Här publiceras både föreningsinformation som exempelvis inbjudningar till utbildning-
ar, kallelser,  uttagningskriterier samt nyheter om aktiva, resultat, läger, intervjuer och annat som rör vår idrott. 
Förutom STF:s hemsida finns sidor för tri4fun och för de fyra deltävlingarna i Danske Invest Triathlon Series. 
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. 
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Under 2016 genomfördes en uppdatering av Episerver (CMS-verktyget), vilket gjorde det smidigare att publicera 
innehåll på sidan. Detta syntes dock inte utåt men en uppdatering av själva designen är planerad att genomföras 
under 2017.

Arbetet med sociala medier pågår ständigt. STF finns på Facebook och Instagram (@svensktriathlon och @
tri4funsweden) med i snitt ett-två inlägg per dag.  Vi har i skrivande stund närmare 5000 följare på Instagram 
på båda kontona (2016: 2620)  och 2623 (1821) som gillar vår sida på Facebook. En sökning på hashtaggen 
#svensktriathlon får 8494 träffar. 
 
I arbetet med Danske Invest Triathlon Series koordinerades kommunikationsarbetet från centralt håll och i de 
lokala tävlingsledningsgrupperna fanns kommunikatörer som jobbade mer hands om. Arbetet har bestått av flera 
delar: driva deltagare, informera och kommunicera med anmälda (webb, nyhetsbrev, sociala medier, ta fram un-
derlag för branding, skriva pressmeddelanden och allmän samordning under genomförandena. 

STF:s nyhetsbrev med nyheter och erbjudanden från våra sponsorer 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. Vid utgången av 2016 hade nyhetsbrevet 22 200 mottagare. 

Pressmeddelanden har skickats ut vid flera tillfällen, t.ex. i samband med SM-tävlingar, Europacupen i Malmö, OS, 
barn- och ungdomsläger mm. SVT har haft flera TV-inslag om triathlon under året, bl. a. med Patrik Nilsson, Åsa 
Lundström och Lisa Nordén. Det har även skrivits flera artiklar om dessa och andra aktiva samt om personliga 
”träningsresor” med vinkeln ”från soffpotatis till triathlet”, som visar att alla kan börja med triathlon. Lilla Sport-
spegeln gjorde ett roligt och bra inslag om vår idrott när de besökte Väsby SS Triathlon. TV-serien ”Riktiga karlar” 
sändes i TV 4 och följde fem otränade män med utmaningen att klara av en triathlon. Alla DITS-tävlingar upp-
märksammades stort i lokala medier. De mest bevakade händelserna under året var inte oväntat Lisas medverkan 
i OS och vägen dit, Patrik Nilssons Ironmanvinster och Europacupen i Malmö. 

OS och triathlontävlingen var givetvis bevakat av de stora medierna. På förbundets webb fanns en OS-sida med 
bland annat intervju med Lisa och en hel del annat OS-godis.

Webbshopen med kläder för Team Sweden har levt vidare under året och fick ett uppsving under hösten i sam-
band med en priskampanj. 

Då kommunikation är en stödverksamhet till kärnverksamhetsområdena (arrangemang, bredd och motion, barn 
och ungdom samt elit) utgörs en stor del av kommuniaktionsarbetet av att stödja andra verksamhetsområden. 
Det kan bland annat handla om att skriva eller bearbeta texter eller grafiskt arbete.

/ Therése Oskarsson

Marknad
Samarbetet med STF:s huvudsponsor Danske Invest har fortsatt under 2016. Huvudaktiviteten är ett samarbete 
kopplat till serietävlingarna där Danske Invest är titelsponsor. 

Vi har också haft ett bra samarbete med våra partners Newline, TYR, Apollo och Scandic. Genom dessa skapas 
både intäkter och vi har stora kostnadsbesparingar. Webshopen och eventförsäljning har bidragit till ett bra re-
sultat 2016.

Förutom dessa huvudparters finns ett antal mindre partners med på de tävlingar som förbundet bedriver tillsam-
mans med våra föreningar.

/ Ola Silvdahl
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Omvärld
Mål för verksamhetsområdet Omvärld 2016: 
 - Vara representerat i viktiga organ, såväl nationellt som Internationellt 
 - Få gehör och påverka beslut för svensk idrott och triathlons bästa

Resultat: 
STF har nått sitt mål inom omvärld 2016. Genom bra arbete har STF numera representation i viktiga organ, natio-
nellt som internationellt. Vi har Lotta Kellander som ledamot i Riksidrottsförbundets styrelse och Ria Damgren 
Nilsson i Sveriges Olympiska Kommittee samt numera även Vice Ordförande i Internationella Triathlonförbundet. 
Beth Friberg har under året blivit invald som ledamot i Sveriges Centralförening för idrottens främjande. 

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. 

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 ska-
pa förutsättningar för en jämställd idrott på många plan. 

Den stora händelsen var förstås Olympiska Spelen i Rio, med Copacabana som tävlingsarena. Vi har en underbar 
idrott med fantastiska aktiva, som är otroligt fina ambassadörer för vår idrott. 

En stor och rolig nyhet var att Paratriathlon gjorde debut på Paralympics, och att Sverige också fick en fin repre-
sentant i Shahrzad Kiavash på startlinjen gjorde det ännu mer speciellt. Även hon är en oerhört fin förebild för 
många triathleter runt om i Sverige och i världen. 

I december arrangerade ITU sin kongress, som detta år innehöll val på alla positioner, till styrelsen och till kom-
mittéerna. Ria Damgren Nilsson stod som kandidat till vice ordförandeposten och Bo Berglund var kandidat till 
Medical & Antidopingkommittén. STF lyckades få Ria invald som Vice ordförande men tyvärr fick vi inte med Bo 
denna gång. 

Under hösten har även de aktivas kommitté haft val, där Lisa Nordén stod som kandidat och lyckades ta en plats. 
Detta är oerhört bra för både svensk triathlon som för de aktiva. Lisa har en lång och gedigen bakgrund som 
kommer att berika kommittén på ett positivt sätt.  

European Triathlon Union (ETU) 
STF medverkade enligt tradition på ETU:s Presidents Meeting, detta år i Paris.  Från STF medverkade ordförande 
Beth Friberg och vice ordförande Ria Damgren Nilsson.  

På den årliga kongressen i samband med EM deltog Beth Friberg, Ria Damgren Nilsson och Ola Silvdahl. 

Nu senast arrangerades en extra kongress eftersom det var fjärde år ska hållas val på alla positioner till hela 
styrelsen och alla kommittéer. Sverige hade ingen egen kandidat då planen var att stödja den danska kandidaten, 
men som beslutade sig sent för att dra tillbaka sin kandidatur. Norden står nu tyvärr utan representant i ETU-
styrelsen. Nya tag om fyra år. 

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK)
Året inleddes med att sittande ordföranden Stefan Lindeberg beslutade sig för att kliva av rollen som ordförande, 
ett år innan ordinarie mandatperiod gått ut. Det uppstod en lite turbulent period innan alla OSF (Olympiska spe-
cialförbund) landat och kommit fram till att idrotten är en stark organisation och kommer att hitta en bra kandi-
dat som kan leda SOK. Årsmötet valde i april Hans Vestberg, handboll, som ny ordförande. 
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Under året har SOK haft som fokus att skapa en fin trupp till de olympiska spelen i Rio, och under hösten haft 
en utvärderingsperiod av Rio, samt omförhandlat ett antal samarbetsavtal. Finansieringsfrågan för själva OS- 
uppdraget har också varit och är en viktig fråga att lösa ut tillsammans med Riksidrottsförbundet. 

En av de viktigaste frågorna under året har varit att tillsammans med Riksidrottsförbundet och Parasporten på 
olika sätt stödja Stockholm stad i den förundersökning som pågått, med syfte att se om det finns förutsättningar 
för ett vinter-OS i Stockholm 2026. Utredningen är nu klar och ställer sig positiv till ett sådant event. Nu ska den 
ut på remiss till olika intressenter. Beslut om huruvuda vi ska arbeta vidare med en ansökan tas under mitten av 
2017 i kommunfullmäktige för Stockholms stad.

Året avslutades tyvärr sorgligt med att SOK:s ledamot Jerker Löfgren från skidsporten avled efter en tids sjuk-
dom. Åter blir vi påminda om hur viktigt det är att ta vara på varandra och livet. 

 
Riksidrottsförbundet (RF)
Riksidrottsförbundet har under året fokuserat på att ta fram idrottens strategi med inriktning mot 2025, som i 
skrivande stund är ute på remiss. Ett viktigt arbete som ska ge tydlig inriktning för all svensk idrott, som i sin tur 
ska ligga till grund för varje idrotts egen strategi, med mål om att vi tillsammans ska gå i takt in i framtiden. 

Lotta Kellander har i sin roll som ledamot i RF några fokusområden: elitråd, internationella arrangemang, anti-
doping samt parasport.

RF har under året arbetar med Strategi 2025. Detta har inneburit en genomlysning av de fem utvecklingsresor 
som är prioriterade inför RIM 2017:

-       En ny syn på träning och tävling
-       En inkluderande idrott
-       En jämställd idrott
-       Ett modernt medlemskap som engagerad
-       Ett stärkt ledarskap
 
Vidare har de stora frågorna under året varit:

-       Vägen från triangel till rektangel.  Hur når vi alla och ger alla en möjlighet att träna och tävla.
-       Integreringen av Parasport i sina respektive förbund.
-       Arbetet med att aktivera och ge nyanlända och asylsökande en möjlighet att via idrotten komma in i det   
        svenska samhället. 
-       Intensifierat jämställdhetsarbete
 
Ria är med som triathlons representant i RF:s Internationella råd, som har till uppgift att verka för ökad interna-
tionella 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 på Riksidrottsforum (RIF) i Falun, som främst handlade om just strategi 2025, där alla SF fick 
möjlighet att ge inspel och sista kommentarer innan den slutgiltiga versionen skulle skickades ut på remiss. STF 
var representerad genom Beth Friberg och Ola Silvdahl samt Lotta Kellander i sin roll som RF-ledamot. 

/ Ria Damgren Nilsson, Lotta Kellander

Utbildning
Barn och ungdom - se avsnitt ovan.
Arrangemang - se avsnitt ovan.
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VERKSAMHETSPLAN 2017

Arrangemang
Under 2017 fortsätter vi att fokusera på utveckling. Med serietävlingar, SM-tävlingar och alla andra fina tävlingar 
runt om i landet kommer vi att fortsätta växa.   

Förutom våra nationella tävlingar har vi flera attraktiva internationella tävlingar i Sverige även detta år. Malmö 
Triathlon fortsätter att vara en del av Europacupen och Stockholm en del av VM-serien. Kalmar och Jönköping 
fortsätter med Ironmanstatus på sina tävlingar. 

Vi kommer att utveckla vårt samarbete med och mellan arrangörer. För att stötta denna utveckling förbättrar vi 
våra utbildningar och vår rekrytering av domare och arrangörer överlag.  

Svenska Mästerskap 2017 
SM/JSM/RM/USM Duathlon - Helsingborg Duathlon, 20 maj
SM/JSM/RM/USM Sprint och Stafett - Borås City Triathlon, 5 juli 
SM/JSM/RM Olympisk distans - Uppsala Triathlon, 11 juni 
SM/JSM/RM Medeldistans - Vansbro Triathlon, 1 juli 
SM/RM Långdistans – Inställt 

Danske Invest Triathlon Series (DITS) 2017
Uppsala Triathlon, Olympisk – 11 juni 
Borås City Triathlon, Sprint – 5 juli 
Gävle Triathlon, Olympisk – 23 juli 
Malmö Triathlon, Sprint – 5-6 augusti 

World Triathlon Series Stockholm
Stockholm är värd för en WTS-tävling även 2017. Tävlingen går lördag 26 augusti och distansen är Olympisk. 
Motionstävlingen genomförs som tidigare på söndagen.

Malmö ETU Sprint Triathlon European Cup
Malmö har för andra året i rad fått EC-status. Tävlingen är över sprintdistans och avgörs den 5 augusti. Den sista 
deltävlingen i DITS körs i samband med EC under helgen 5-6 augusti.  

Arrangemang övrigt  
Det är viktigt att utbyta erfarenheter och kunskap bland arrangörer för att utvecklas och känna gemenskap. Vi 
kommer därför att fortsätta med arrangörsträffar där syftet är att diskutera, peppa och inspirera varandra.

TD/HD/TO – gruppen  
Möte hålls årligen för fortbildning och utveckling av rollerna teknisk delegat (TD), huvuddomare (HD) och 
technical official (TO). 
 
Teknisk delegat och huvuddomare och ska finnas på samtliga SM- och serietävlingar. I övrigt gäller i mån av till-
gång och efterfrågan.  

STF ska tillsätta ett antal TO och en Chief Race Official (CRO) till Stockholm och Malmö. 

Utbildning 
• Genomföra domarutbildningar, fyra till fem tillfällen på olika platser i landet
• Genomföra en TO-utbildning Level 1 i Sverige
• Fastställa utbildningsplan för arrangörer
• Genomföra arrangörsutbildning vid behov
 
/ Üve Hillep 
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Barn och ungdom
Under 2017 ligger fokus på att fortsätta utvecklingen av tri4fun-konceptet och i samarbete med SISU Idrotts-
böcker producera en digital plattform för konceptet, med övningsbank och instruerande filmer. 

Aktiviteter: 

27-29 jan  Ambassadörsträff Nordic Tri Camp, Köpenhamn
10-12 mars  Tri4fun Barn och ungdomsledarutbildning, Göteborg 
Under våren  Tri4fun Camp, barn och ungdomsläger, Upplands Väsby
25-28 maj  Ungdomsläger Hallsta i samband med Hallsta Triathlon
Sommaren  Flera föreningar kör tävlingar i tri4funkonceptet 
20-27 juni   Youth TRI Camp, rekryteringsläger 15-17-åringar på Playitas
juni-augusti  Tri4fun Playitas triathlonskola där barn får prova triathlon under semestern 
26 juni-1 juli  Nordic Tri Camp, nordiskt ungdomsläger för åldrarna 12-20 år i Danmark 
6-8 oktober  Tri4fun Barn och ungdomsledarutbildning, Bosön 
4-5 nov (Prel)  Juniortränarutbildning, Bosön
24-26 nov  Ledarkonvent

/ Kajsa Andersson

 

Bredd
Under 2017 kommer STF att fortsätta sitt samarbete med Apollo och erbjuda träningsresor till Playitas/Fuerte-
ventura. En vecka i januari, två under april och en simvecka i november.

Vi kommer även att arrangera ett läger på Playitas under våren för Team Sweden. Team Sweden består av svens-
ka age groupare som skall delta på EM och VM i åldersklasser. STF kommer att marknadsföra och samordna del-
tagande på EM och VM, både på kort- och långdistans.

Om förutsättningar finns kommer STF även att genomföra läger på hemmaplan i samarbete med förbundets 
sponsorer. 

För Team Sweden och alla intresserade kommer STF att erbjuda en age group-kollektion och övrig utrustning till 
försäljning i vår webshop. Sortimentet kommer senare att utökas med produkter för alla licenserade och fören-
ingsmedlemmar.

STF kommer att fortsätta arbetet med tävlingarna i Danske Invest Triathlon Series (DITS). Tävlingarna kommer 
att arrangeras centralt i Uppsala, Gävle, Borås och Malmö. Tävlingarna genomförs i samarbete mellan STF och 
lokala föreningar. I varje tävling kommer det att finnas klasser för elit, age group och motionärer. 

Under året kommer olika typer av erbjudanden från STF:s samarbetspartners att finnas för licenserade och 
föreningsmedlemmar. Dessa kommuniceras i första hand genom STF:s nyhetsbrev.

/ Ola Silvdahl
 

Elit 
Ungdom
Under våren kommer STF att arrangera en eller flera testhelger där det blir möjligt att genomföra testlopp eller 
tester. För våra ungdomar planerar vi att delta på Ungdoms-EM i Panevezys (LTU). Har vi två tjejer och två 
killar, som kan konkurrera, vill vi även ställa upp i mix-stafett. Utöver Ungdoms-EM vill vi erbjuda ungdomar, som 
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kommer med på startlistan till en Junior Europa Cup, att åka med våra juniorer. Sommaren avslutas med att vi 
åker iväg med en större trupp till NM i Fredericia. Om det inte finns NM-klass för ungdom tävlar de i Danske In-
vest Triathlon Series, som bjuder på ett brett och konkurrenskraftigt startfält. Under hösten vill vi gärna arrange-
ra ett läger för ungdomar, juniorer och seniorer.

Junior
STF:s fokus kommer att ligga på unga, ambitiösa och duktiga aktiva, som vill utvecklas till nästa nivå. Stöd 
kommer att erbjudas till träningsläger och internationellt tävlande i Europa. Under våren kommer STF att 
arrangera två träningsläger på Playitas med två veckors träning för våra elitaktiva juniorer och seniorer. Utöver 
detta kommer vi att ha en testhelg, där det ska finnas möjlighet att genomföra testlopp och tester. 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 två junioreuropacuper och Nordiska Mästerskapen. Under sommaren är målet att vi 
ska kunna erbjuda en elitmiljö med tränare under en vecka och vid tre tillfällen, där våra elitaktiva kan träna 
tillsammans. Under hösten vill vi gärna arrangera ett läger för ungdomar, juniorer och seniorer.

Senior och U23 
STF:s fokus kommer att ligga på ambitiösa och duktiga seniorer, som vill utvecklas till nästa 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 
juniorer. Vi vill bygga upp ett samarbete mellan juniorer, U23 och seniorer. Utöver våra läger utomlands kommer 
vi att erbjuda testhelger där det finns möjlighet att genomföra testlopp och tester. Under 2017 planerar vi för 
deltagande på NM, EM, U23 EM samt VM (Grand Final) och U23 VM. Utöver detta har vi planerade aktiviteter för 
någon World Cup och European Cup i Europa. Målet är att kunna ställa upp med en större trupp på Europacupen 
i Malmö och NM i Danmark.

För våra allra bästa seniorer kan det bli aktuellt med en eller några starter i WTS, där Stockholm och tävlingarna 
i Europa kommer att prioriteras. Under sommaren är målet att erbjuda en elitmiljö med tränare under en vecka 
och vid tre tillfällen, där våra elitaktiva kan träna tillsammans. Under hösten vill vi arrangera ett läger för våra 
ungdomar, juniorer och seniorer. Målsättningen är att vi jämfört med 2016 ska ta ett kliv upp vad gäller antalet 
internationella tävlingar dit vi skickar aktiva med förbundsstöd. STF kommer fortsatt att vara frikostiga med 
att anmäla aktiva till internationella tävlingar, då de aktiva får stå för kostnaderna på egen hand. Syftet är att 
stimulera till internationellt tävlande i större startfält, dock på en nivå som är utvecklande för den aktive. 

Långdistans
Under 2017 planerar vi för deltagande på medel- eller långdistans-EM, långdistans-VM och Ironman Hawaii. 
Till våra långdistansare kommer vi att ge stöd i form av prispengar till vinnaren och bästa tvåan i seniorklassen 
på SM i medeldistans. Prispengarna är öronmärkta som ett bidrag till deltagande på EM eller VM i långdistans. 
Utöver detta kommer vi att ge stöd till de som kvalificerar sig och startar i proffsklassen på Ironman Hawaii.

/ Angela Fox

Paratriathlon
Under 2017 har vi följande mål för verksamheten inom paratriathlon: 

• Utarbeta handlingsplan för integration av paratriathlon fram till 2020. 
• Finansiering av en större satsning över de närmaste åren.
• Rekrytering av paratriathleter. 
• Rekrytering av klassificerare.
• Klassning av paratriathleter.
• Utbildning, råd och anvisningar till föreningar, tävlingsarrangörer, TD/HD m.fl.
• En tävling med paratriathlonklasser.
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Vi har därutöver en första kontakt med tekniska högskolan i Lund som är intresserade av projekt, till exempel för 
utveckling och optimering av tekniska hjälpmedel för paratriathleter som proteser och cyklar. Vi hoppas på att 
kunna utnyttja den möjligheten för våra paratriathleter.

/ Pär Anth
 
 

Kommunikation och media
Utöver det löpande arbetet kommer det under 2017 att läggas extra fokus och kraft på att skapa struktur och 
mallar för arbetet, för att systematisera och skapa effektivare arbetsflöden. Mer konkret innebär det till exempel 
att ta fram och anta en policy för webb och sociala medier samt fastställa en grafisk manual för förbundet.

Under året kommer det också att ske en uppdatering av designen i verktyget IdrottOnline vilket kommer att 
innebära fler möjligheter att påverka utformningen av sidan och bidra till en attraktivare webbplats.

Ett fysiskt dokument/material för Svensk Triathlon 2020 kommer att tas fram och delas ut till alla föreningar. 
Tanken är att materialet ska användas i föreningarnas arbete och finnas tillgängligt för dess medlemmar. 

I arbetet med att driva deltagare till serien kommer vi att samverka med andra plattformar där triathleter redan 
finns, t. ex Facebookgruppen Triathlontjejer. Ett extra fokus kommer också att läggas på att nå ut till tränade 
människor som inte testat triathlon, dels genom annonsering i sociala medier, dels genom samarbete med lokala 
gym/friskvårdskedjor. 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. 

/ Therése Oskarsson

Marknad
STF kommer under 2017 att starta upp ett ambassadörsprogram med medlemmar i föreningarna. Ambassa-
dörerna får i olika sammanhang företräda svensk triathlon och kan också fungera som kommunikatörer mellan 
föreningar och förbund. 

Under året kommer stort fokus vara på att marknadsföra tävlingar i allmänhet och tävlingarna i Danske Invest 
Triathlon Series (DITS) i synnerhet. Detta för att rekrytera nya utövare och för att motivera de som redan är inne 
i sporten. 

Att det finns tävlingar som alla föreningarna äger tillsammans (DITS) har stor betydelse i möjligheten för förbun-
det att bedriva samarbeten med befintliga och nya partners. Där skapas möjlighet till synlighet och det blir en 
mötesplats för aktivering av samarbetet. 

Förutom att verksamhetsområdet marknad är viktigt del i arbetet med att rekrytera nya utövare och att behålla 
dem som redan är aktiva, så är intäkterna som genereras avgörande för att förbundet och triathlon skall kunna 
fortsätta utvecklas.

/ Ola Silvdahl



Svenska Triathlonförbundet

46

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 pro-
positioner ska beslutas. 

• SOK:s årsmöte och andra dialogmöten som planeras under året. 
• ITU-kongress i Rotterdam 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 avsnitt ovan.
Arrangemang - se avsnitt ovan.
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Budget 2017 Svenska Triathlonförbundet
Budget 2017

Svenska Triathlonförbundet

Budget 2017

Ingående balans 2 623 934 

INTÄKTER

Arrangemang 3 560 920 
Bredd & Motion 315 000 
Barn & Ungdom 720 000 
Elit 787 650 
Paratriathlon 0 
Marknad* 1 100 000 
Kommunikation/Media 0 
Utbildning*** 0 
Omvärld 30 000 
Ledning 0 
Kansli 0 
Personal 1 316 667 
Gemensam 3 694 000 

Summa intäkter 11 524 237 

 

KOSTNADER

Arrangemang 3 701 437 
Bredd & Motion 195 000 
Barn & Ungdom 770 000 
Elit** 1 070 000 
Paratriathlon 85 500 
Marknad 310 000 
Kommunikation/Media 178 300 
Utbildning*** 0 
Omvärld 86 000 
Ledning 242 000 
Kansli 330 000 
Personal 4 479 000 
Gemensam 77 000 

Summa kostnader 11 524 237 

ÅRETS RESULTAT 0 

Utgående balans 2 623 934 

* Till denna intäkt skall läggas "value in kind" från sponsorer, till ett värde om för närvarande ca 200.000 kronor
där produkterna används inom alla verksamhetsområden.Ytterligare förhandlingar pågår.

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

*** Intäkter och kostnader avseende Utbildning ryms inom respektive
verksamhetsområde, främst Barn och ungdom samt Arrangemang.
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Propositioner
Förbundsstyrelsens proposition 1: Svensk Triathlon 2020

Förbundsstyrelsens	proposition	

Svensk	Triathlon	2020	

Förbundsstyrelsen	föreslår:	

Att	årsmötet	beslutar	att	anta	vår	gemensamma	fyraåriga	strategi	–	Svensk	Triathlon	
2020.		

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	SISU	Idrottsutbildningarna	diskuteras	nutid	och	framtid.	Allt	material	och	
slutsatser	sammanställs	av	förbundsstyrelsens	och	presenteras	för	att	därefter	(förhoppningsvis)	
antas	av	årsmötet.	

Strategidokumentet	Svensk	Triathlon	2020	finner	du	som	bilaga	till detta dokument.	

/	Förbundsstyrelsen	
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Förbundsstyrelsens proposition 2: Avgifter
Förbundsstyrelsens	proposition	

Arbetsgrupp	avgifter	

	

Förbundsstyrelsen	föreslår:	

Att	årsmötet	beslutar	att	förbundsstyrelsen	ges	uppdrag	att	bilda	en	arbetsgrupp	som	
tillsammans	med	medlemmar	i	föreningarna	ser	över	avgifter	till	förbundet	–	
sanktionsavgifter,	medlemsavgifter	och	licenser,	och	att	arbetsgruppen	lämnar	förslag	till	
årsmötet	2018	om	vilka	avgifter	som	skall	finnas	och	dess	nivåer.	

	

Förbundsstyrelsens	motivering:	

Svenska	Triathlonförbudet	är	precis	som	övriga	förbund	en	sammanslutning	av	föreningar	
med	uppgift	att	tillvarata	föreningarnas	gemensamma	intressen.	Det	är	ingen	fristående	
part/organisation	vid	sidan	av	föreningarna,	utan	föreningarna	tillsammans.	Genom	att	
föreningar	går	samman	och	bildar	ett	förbund	skapas	bättre	förutsättningar	att	gemensamt	
utveckla	olika	verksamhetsområden.	

För	att	finansiera	förbundets	verksamhet	betalar	föreningarna	och	dess	medlemmar	
avgifter.	De	avgifter	som	förbundet	har	från	föreningarna	och	aktiva	är	sanktionsavgifter,	
medlemsavgifter	och	licenser.	Dessa	skall	sedan	tillsammans	med	övriga	intäkter	täcka	
medlemmarnas	behov	av	en	central	nivå	som	bland	annat	bedriver	verksamhet	och	
tillvaratar	medlemmarnas	intressen,	samt	administrerar,	utvecklar	och	marknadsför	svensk	
triathlon.	

Nivån	på	avgifterna	fastställs	på	förbundets	årsmöte.	De	har	med	marginell	förändring	varit	
oförändrade	i	över	20	år.	Det	har	inte	heller	gjorts	någon	ordentlig	översyn	eller	analys	på	
vilka	avgifter	som	skall	tas	ut	eller	vilken	nivå	de	skall	vara	på.	Skall	några	höjas?	Skall	några	
sänkas?	Skall	någon	avgift	tas	bort	och/eller	skall	någon	komma	till?	Skall	nivån	på	en	
sanktionsavgift	vara	samma	om	en	arrangör	har	100	kronor	i	anmälningsavgift	och	en	
annan	5000	kronor?	Skall	medlemsavgifter	vara	i	relation	till	antal	föreningsmedlemmar?	
Behövs	en	licensavgift?	

Förbundsstyrelsen	kommer	på	årsmötet	att	föreslå	oförändrade	avgifter	(gällande	år	två	-	
2018).		

Förbundsstyrelsens	uppfattning	är	att	eventuellt	förändrade	avgifter	bör	föreslås	först	efter	
att	frågeställningarna	kring	avgifter	ordentligt	analyserats	och	diskuterats	av	
medlemmarna,	innan	ett	förslag	presenteras	till	och	beslutas	om	på	årsmötet	2018	
(gällande	2019).		

/	Förbundsstyrelsen	

Förbundsstyrelsens	proposition	

Arbetsgrupp	avgifter	

	

Förbundsstyrelsen	föreslår:	

Att	årsmötet	beslutar	att	förbundsstyrelsen	ges	uppdrag	att	bilda	en	arbetsgrupp	som	
tillsammans	med	medlemmar	i	föreningarna	ser	över	avgifter	till	förbundet	–	
sanktionsavgifter,	medlemsavgifter	och	licenser,	och	att	arbetsgruppen	lämnar	förslag	till	
årsmötet	2018	om	vilka	avgifter	som	skall	finnas	och	dess	nivåer.	

	

Förbundsstyrelsens	motivering:	

Svenska	Triathlonförbudet	är	precis	som	övriga	förbund	en	sammanslutning	av	föreningar	
med	uppgift	att	tillvarata	föreningarnas	gemensamma	intressen.	Det	är	ingen	fristående	
part/organisation	vid	sidan	av	föreningarna,	utan	föreningarna	tillsammans.	Genom	att	
föreningar	går	samman	och	bildar	ett	förbund	skapas	bättre	förutsättningar	att	gemensamt	
utveckla	olika	verksamhetsområden.	

För	att	finansiera	förbundets	verksamhet	betalar	föreningarna	och	dess	medlemmar	
avgifter.	De	avgifter	som	förbundet	har	från	föreningarna	och	aktiva	är	sanktionsavgifter,	
medlemsavgifter	och	licenser.	Dessa	skall	sedan	tillsammans	med	övriga	intäkter	täcka	
medlemmarnas	behov	av	en	central	nivå	som	bland	annat	bedriver	verksamhet	och	
tillvaratar	medlemmarnas	intressen,	samt	administrerar,	utvecklar	och	marknadsför	svensk	
triathlon.	

Nivån	på	avgifterna	fastställs	på	förbundets	årsmöte.	De	har	med	marginell	förändring	varit	
oförändrade	i	över	20	år.	Det	har	inte	heller	gjorts	någon	ordentlig	översyn	eller	analys	på	
vilka	avgifter	som	skall	tas	ut	eller	vilken	nivå	de	skall	vara	på.	Skall	några	höjas?	Skall	några	
sänkas?	Skall	någon	avgift	tas	bort	och/eller	skall	någon	komma	till?	Skall	nivån	på	en	
sanktionsavgift	vara	samma	om	en	arrangör	har	100	kronor	i	anmälningsavgift	och	en	
annan	5000	kronor?	Skall	medlemsavgifter	vara	i	relation	till	antal	föreningsmedlemmar?	
Behövs	en	licensavgift?	

Förbundsstyrelsen	kommer	på	årsmötet	att	föreslå	oförändrade	avgifter	(gällande	år	två	-	
2018).		

Förbundsstyrelsens	uppfattning	är	att	eventuellt	förändrade	avgifter	bör	föreslås	först	efter	
att	frågeställningarna	kring	avgifter	ordentligt	analyserats	och	diskuterats	av	
medlemmarna,	innan	ett	förslag	presenteras	till	och	beslutas	om	på	årsmötet	2018	
(gällande	2019).		

/	Förbundsstyrelsen	
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Förbundsstyrelsen föreslår:

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

(Ändring visas antingen genom att text som utgår är överstruken och ny text är fetkursiv, eller genom 
uppställning Tidigare lydelse och Ny lydelse.)

A. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
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 utom-
lands.

Reglerna gäller triathlon, duathlon, aquathlon, vintertriathlon, terrängtriathlon, terrängduathlon och paratriathlon. Avvikelser från dessa regler 
får endast ske efter tillstånd av Svenska Triathlonförbundet.

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

C. TÄVLINGSREGLER

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. Exempel: Vid Olympisk distans startar 
damklass seniorer 1/2 timme före, och juniorklass herrar 1/4 timme före herrklass seniorer. 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. Startplats skall vara avspär-
rad 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)
 
1.9.2 Rätt till deltagande 
Deltagare i tävlingsklass i sanktionerad triathlontävling måste 
dels vara medlem i förening ansluten till Svenska Triathlonförbundet 
dels ha giltig tävlingslicens: 
- A-licens för tävlande som är 18 år och äldre 
- B-licens för tävlande (fr. o m 16 år t o m 17 år) upp t.o.m. 17 år. Även yngre rekommenderas att lösa B-licens. 
Licens söks för den förening som den tävlande representerar den 1 april. Licensavgift erläggs för hela licensåret (april 0l - mars 31). Delt-
agare i tävlingsklass tävlar för samma förening under hela licensåret. 
 
Byte av föreningstillhörighet ska ske till distrikt och sedan vidare till Svenska Triathlonförbundet under mars månad, dvs. innan nästa 
licensår påbörjas. Byte av föreningstillhörighet under tävlingssäsong får dock ske om bestyrkt flyttning till annat distrikt annan ort sker. 
Sådant byte skall godkännas av Svenska Triathlonförbundet. 
 
 
1.10.5 Fysisk hjälp 
Det är inte tillåtet att ta emot eller ge fysisk hjälp, undantaget tävlande i samma tävling som får hjälpa varandra vid olycka, men inte med 
materiell hjälp i form av t. ex pump, slang, däck, reparationskit. (Undantag för mekanisk hjälp/reparation av utrustning får ges för ungdomar 
upp till och med 15 år.) Förplägnad eller dryck får inte delas ut/tas emot på annan plats i banan än på officiella förplägnadsstationer. Be-
straffning: Diskvalificering. Deltagare har rätt att använda egen förplägnad och dryck som antingen medförs av deltagaren eller delas ut, 
dock endast vid förplägnadsstation. Sådan utdelning får göras av personliga medhjälpare. Egen langning får ske endast i utmärkt område i 
anslutning till officiell station. De personliga medhjälparna skall om möjligt använda annan väg än tävlingsbanan för att förflytta sig till de 
officiella stationerna.
 
Tidigare lydelse:
1.10.6 Nedskräpning
Det är förbjudet för deltagare att skräpa ner under tävling. Exempel på nedskräpning är barpapper, gelförpackningar eller cykelflaskor. Straffet 
gäller såväl under cykel- som löpmomentet. Under cykelmomentet blir straffet en stop-and-go. För tävlingar som tillämpar straffbox ska stop-and-
go-straffet tas i straffboxen. Under löpmomentet stoppas den tävlande i 15 sekunder så snart som möjligt efter att regelöverträdelsen uppdagats. 
Skulle detta ej ske innan målgång får deltagaren istället ett tidstillägg på 15 sekunder (läggs på löptiden).

För att underlätta för deltagare att följa detta uppmanas arrangörer att ha ”skräpzoner” i anslutning till vätskestationer längst med banan. Inom 
dessa är det alltså tillåtet att kasta skräp.

Ny lydelse:
1.10.6 Nedskräpning
Det är förbjudet för deltagare att skräpa ner under tävling. Exempel på nedskräpning är barpapper, gelförpackningar eller cykelflaskor. Straffet vid 
nedskräpning gäller såväl under cykel- som löpmomentet och är ett tidsbestämt straff som ska avtjänas i straffbox under resp. gren. Domaren visar 
gult kort minst 5 sekunder, ropa den tävlandes nummer och anger nedskräpning. Under cykelmomentet ska den varnade stanna i närmsta straffbox 
cykel. Under löpmomentet ska den varnade stanna i straffbox löpning vid valfri passering innan målgång. Strafftiden ska vara beroende på distans 

Förbundsstyrelsens proposition 3: Ändringar i STF:s reglemente
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10 sek-15 sek-1 minut-1 minut långt (sprint-olympisk-medel-/dubbel- eller långdistans). Straffbox cykel resp. löpning ska vara tydligt utmärkta 
och bemannas av funktionärer. Om tävlande inte tar sitt tidstraff enligt reglementet medför det diskvalificering.

För att underlätta för deltagare att följa detta uppmanas arrangörer att ha ”skräpzoner” i anslutning till vätskestationer längst med banan. Inom 
dessa är det alltså tillåtet att kasta skräp (se C.1.6)

Tidigare lydelse:
1.11.3 Varning
Syfte med varning är att uppmärksamma de tävlande på ett möjligt regelbrott och att visa upp en konstruktiv attityd från domares sida.  
Varning används i följande situationer:
- när regelbrottet bedöms vara oavsiktligt och kan rättas till efter varning, t ex när nummerlapp inte är klart synlig
- när det är möjligt att rätta till regelbrottet efter varning, t ex när den tävlande har lyft cykeln från cykelstället utan att hjälmen varit fastsatt ordent-
ligt eller när hjälmen har knäppts upp innan cykeln är tillbaka i cykelstället, även varnas deltagare som lämnar växlingsområdet med bar över- 
kropp.
 
När varning ges enligt ovan anger domaren detta genom att visa gult kort minst 5 sekunder, ropa den tävlandes nummer och anmärka vad som ska 
rättas till. Den tävlande har då möjlighet att direkt åtgärda felet. (Anm. vid behov t ex vid språksvårigheter rekommenderas att vissel- 
signal ges först).

När varning ges under cyklingen för att den tävlande inte klart undviker att “ligga på rulle” (se C.3.7) anger domaren detta genom att visa blått 
kort minst 5 sekunder, ropa den tävlandes nummer och anmärka vad som ska rättas till. (Anm. vid behov t ex vid språksvårigheter rekommenderas 
att visselsignal ges först). Den varnade ska stanna vid närmaste straffbox för att avprickas och avtjäna ett tidsbestämt straff. Strafftiden ska vara 
beroende på distans 1-2-5-5 minuter långt (sprint-olympisk-medel-/dubbel- eller långdistans). Straffboxar ska finnas vid vändpunkter och/eller vid 
växlingsområdet, dock ej innanför detta. Vid medel-/dubbel- och långdistans bör dessutom en straffbox finnas vid halva cykelsträckan. Straffboxar-
na ska vara tydligt utmärkta och bemannas av funktionär. 

Som alternativ till Straffbox kan arrangören tillämpa ”Stopp-gå-regeln”. Det innebär att när varning ges under cyklingen för att den tävlande inte 
klart undviker att “ligga på rulle” (se C.3.7) anger domaren detta genom att visa blått kort minst 5 sekunder, ropa den tävlandes nummer och ropa 
“Stopp” (Anm. Vid behov t ex vid språksvårigheter rekommenderas att visselsignal ges först)
- stannar den tävlande på ett säkert sätt (kör in till vägkanten), 
- kliver av cykeln med båda fötterna på samma sida av cykeln och lyfter båda hjulen samtidigt från marken,
- säger kontrollanten “Gå”,
- varefter den tävlande kan fortsätta cyklingen på ett säkert sätt.

Det är upp till arrangören att välja vilken av ovan varningsmetod man vill använda.

Varning får utdelas fram tills att den tävlande har avslutat delgrenen om det inte är möjligt att utdela varning eller diskvalificering direkt pga. 
trafiksäkerhetsskäl el. liknande.

Ny lydelse:
1.11.3 Varning
Syfte med varning är att uppmärksamma de tävlande på ett möjligt regelbrott och att visa upp en konstruktiv attityd från domares sida.  
Varning används i följande situationer:
- när regelbrottet bedöms vara oavsiktligt och kan rättas till efter varning, t ex när nummerlapp inte är klart synlig.
- när det är möjligt att rätta till regelbrottet efter varning, t ex när den tävlande har lyft cykeln från cykelstället utan att hjälmen varit fastsatt orden-
tligt eller när hjälmen har knäppts upp innan cykeln är tillbaka i cykelstället, även varnas deltagare som lämnar växlingsområdet med bar överk-
ropp.

När varning ges enligt ovan anger domaren detta genom att visa gult kort minst 5 sekunder, ropa den tävlandes nummer och anmärka vad som 
ska rättas till. Den tävlande har då möjlighet att direkt åtgärda felet. (Anm. vid behov t ex vid språksvårigheter rekommenderas att visselsignal ges 
först).

När varning ges under cyklingen för att den tävlande inte klart undviker att “ligga på rulle” (se C.3.7) anger domaren detta genom att visa blått 
kort minst 5 sekunder, ropa den tävlandes nummer och rullåkning. (Anm. vid behov t ex vid språksvårigheter rekommenderas att visselsignal ges 
först). Den varnade ska stanna vid närmaste straffbox cykel för att avprickas och avtjäna ett tidsbestämt straff. Strafftiden ska vara beroende på dis-
tans 1-2-5-5 minuter långt (sprint-olympisk-medel-/dubbel- eller långdistans). Straffbox ska finnas vid vändpunkter och/eller vid växlingsområdet, 
dock ej innanför detta. Vid medel-/dubbel- och långdistans bör dessutom en straffbox finnas vid halva cykelsträckan. Straffboxar ska vara tydligt 
utmärkta och bemannas av funktionärer. Om tävlande inte tar sitt tidsstraff enligt reglementet medför det diskvalificering. Arrangör ska även up-
prätta en straffbox löpning, se C.1.10.6.

Varning får utdelas fram tills att den tävlande har avslutat delgrenen om det inte är möjligt att utdela varning eller diskvalificering direkt pga. 
trafiksäkerhetsskäl el. liknande.

Tidigare lydelse:
1.11.4 Diskvalificering används i följande situationer:
- när ett regelbrott är uppenbart, t ex “ligger på rulle” eller inte bär cykelhjälm under cyklingen,
- när ett regelbrott inte kan rättas till, t ex nummerlappen är avklippt (motsv.) eller att den tävlande påvisar olydnad eller våld mot funktionär eller 
annan tävlande;
- om den tävlande inte följer domares anvisningar, t ex ej gör rättelse efter varning
- vid positivt dopingtest
- vid varvning i tävling med ”drafting” tillåten. 
Om så önskas får den tävlande fullfölja tävlingen efter diskvalificering för att eventuellt kunna protestera i efterhand.Domaren skall snarast 
rapportera till tävlingsledaren. Diskvalificering får utdelas fram tills att den tävlande har avslutat delgrenen om det inte är möjligt att utdela 
varning eller diskvalificering direkt pga. trafiksäkerhetsskäl el. liknande.

Diskvalificering anges genom att domaren
- visar ett rött kort för den tävlande i minst 5 sekunder, ropar den tävlandes nummer och anmärker vad som diskvalificeringen avser. (Anm. 
Vid behov, t ex vid språksvårigheter rekommenderas att visselsignal ges först).

Ny lydelse:
1.11.4 Diskvalificering används i exempelvis följande situationer: 
- när ett regelbrott är uppenbart, t ex ”ligger på rulle” eller inte bär cykelhjälm under cyklingen,
- när ett regelbrott inte kan rättas till, t ex nummerlappen är avklippt (motsv.) eller att den tävlande påvisar olydnad eller våld mot funktionär  
eller annan tävlande; 
- om den tävlande inte följer domares anvisningar, t ex ej gör rättelse efter varning alt. inte tar sitt tidsstraff.
- vid positivt dopingtest
- om den tävlande startar i en tidigare startgrupp än den tilldelade. 
- vid varvning i tävling med ”drafting” tillåten. 
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Diskvalificering anges genom att domaren 
  - visar ett rött kort för den tävlande i minst 5 sekunder, ropar den tävlandes nummer och anmärker vad som diskvalificeringen avser. (Anm.   
Vid behov, t ex vid språksvårigheter rekommenderas att visselsignal ges först).

Om så önskas får den tävlande fullfölja tävlingen efter diskvalificering för att eventuellt kunna protestera i efterhand. Detta gäller dock inte   
tävlande som blivit varvad i tävling med ”drafting” tillåten. I sådant fall plockas deltagaren av banan direkt, om inte dispens finns (se C.3.2).

Diskvalificering får utdelas fram tills att den tävlande har avslutat delgrenen alt. vid målgång om det inte är möjligt att utdela varning eller
diskvalificering direkt pga. trafiksäkerhetsskäl el. liknande. Domaren skall snarast rapportera till huvuddomaren alt. tävlingsledaren.

1.14.2 Deltagare ansvarar för den egna utrustningen och att den är reglementsenlig. Se C.2-4.
Badmössa och nummerlapp, som tillhandahålls av arrangören, bör ha olika färger och nummerserier för olika klasser. Det är inte tillåtet att märka 
deltagare med startnummer i ansiktet. Om en arrangör vill använda sig av ytterligare märkning under loppet förutom badmössa och nummerlapp, 
ska man istället märka på baksida vaden eller lårets framsida. Deltagare är skyldig att bära av tävlingsledningen tillhandahållen märkt badmössa 
och nummerlapp. Nummerlapp får dock ej bäras under simmomentet. Nummerlapp får ej vikas, klippas o.d. så att text döljs (se C.1.11.4 och 
C.1.13). Bestraffning: Varning. Om ej rättelse sker: Diskvalificering.

Arrangör får icke anbefalla bärande av särskild, tillhandahållen tävlingsdräkt.
Landslagsdräkt får endast användas vid landslagsrepresentation eller efter särskilt tillstånd av Svenska Triathlonförbundet. Klubbdräkt eller   
enskilt anskaffad dräkt får icke utformas så att den kan förväxlas med landslagsdräkt.Det är förbjudet att bära utrustning som kan vålla skada, t ex 
smycken eller s k headsets eller tekniska öronproppar som sätts i eller täcker öronen. Bestraffning: Varning - om ej rättelse - diskvalificering. 

TD, HD, Tävlingsledare i nämnd ordning har rätt att förbjuda utrustning som kan anses utgöra fara för den tävlande eller andra deltagare.

 
2. Simning

2.2.2 Vattentemperatur, lufttemperatur och vindförhållanden 

Bärande av våtdräkt eller inte

Tävlingsklass Junior/Senior där drafting är tillåten under cykelmomentet

Distans Förbjudet från Obligatoriskt under

400 m 20.0 C 14.0C 15,9 C

750 m 20.0 C 14.0C 15.9 C

1500 m 20.0C 14.0C 15.9 C
 

Junior/Senior Alla klasser där drafting inte är tillåtet under cykelmomentet samt alla övriga klasser

Distans Förbjudet från Obligatoriskt under

400 m 22.0 C 14.0C 15,9 C

750 m 22.0 C 14.0C 15,9 C

1500 m 22.0 C 14.0C 15,9 C

3000 m 23.0C 24,6 C 16.0C 15,9 C

4000 m 24.0C 24,6 C 16.0C 15,9 C
 
 Vid kalla förhållanden (enligt tabellerna ovan) på SM och internationell tävling i Sverige skall i första hand anbefallas obligatorisk våtdräkt, i andra 

hand simbanan avkortas. Beslut härom sker i samråd med teknisk delegat. I motionsklass avkortas banan i första hand, i andra hand ersätts simning 
med löpning.

2.6.2 Startkontroll
De tävlande skall avprickas före start och får därefter inte lämna startområdet.
Vid stort antal startande indelas deltagarna lämpligen i olika startfält. Startfält bör ordnas så att de bästa simmarna står främst eller åldersklassvis. 
Banan bör delas i sidled från startplats och ca 100 meter ut med en del för kvinnor och en del för män. Olikfärgade badmössor och olika nummers-
erier bör användas. Tävlings- och motionsklasser startar i olika startfält med tidsmellanrum så att blandning på cykelbanan undviks, t ex 1/2 timme. 
Det är inte tillåtet av tävlande att starta i tidigare startgrupp än den tilldelade. Bestraffning: Diskvalificering.

3.4.1 Cykel
Tävlandes cykel skall befinna sig i det skick, som trafikbestämmelserna föreskriver. Cykeln, som skall framdrivas enbart av människokraft, skall 
uppfylla följande villkor:

A. Anordningar avsedda att reducera vindmotståndet, t ex sköldar, är förbjudna.
B. Icke längre än 2 meter 185 cm och inte bredare än 50 cm. Måttet från marken till vevpartiets axel måste vara minst 24 cm mellan 24 cm 

och 30 cm.
C. En lodrät linje genom sadelns främsta punkt får inte vara mer än 5 cm framför och inte mer än 15 cm bakom en lodrät linje genom vevparti-

ets axel. Den tävlande får inte ha möjlighet att justera sadeln utöver dessa gränser under tävlingen.
D. Det skall vara minst 54 cm och högst 65 cm mellan en lodrät linje genom vevpartiets axel och en lodrät linje genom framhjulets nav. (Un-

dantag kan medges för speciellt långa eller korta personer av TD el STF:s Tekniska Kommitté).
E. Hjulen får icke ha någon anordning som frambringar acceleration.
F. Däck ska vara ordentligt limmade eller fastsatta och hjulen hela och riktade.
G. Varje hjul måste kunna bromsas.
H. Styrändar måste vara pluggade
I. Cykel med frikrans skall vara försedd med två av varandra oberoende väl fungerande bromsanordningar. Cykel utan 

frikrans måste ha minst en, väl fungerande bromsanordning.
J. Cykeln skall vara försedd med nummerlapp, som tävlingsarrangören tillhandahåller.
K. Icke traditionell eller ovanlig typ av cykel eller utrustning är icke tillåten förrän tillstånd lämnats av tävlingsledare före starten.
L. Byte av cykel eller cykeldelar med annan person får inte ske under tävlingen. Deltagare vars cykel blivit skadad måste själv re-

parera den eller utan hjälp från annan medföra cykeln i mål. Maskinservice får inte anordnas. Verktyg, pump och reservdelar får 
medföras av den tävlande. Bestraffning: Diskvalificering. Undantag för mekanisk hjälp/reparation av utrustning får ges för 
ungdomar upp till och med 15år (se C.1.10.5).
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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.

N. Ungdomar upp till och med 17 år (dvs. 17 år och yngre) får inte tävla med diskhjul.
O. Ungdomar upp till och med 15 år (dvs. 15 år och yngre) får inte tävla med clip on-båge eller triathlonbåge.
P. Cykel utan frihjul s.k. ”fixie/fixed gear” är ej tillåten.
Q. Med hjälp av en enhet, som gör att cykeln inte bara är mänskligt framdriven är förbjudet. Bestraffning: Diskvalificering.
R. Använda en annan cykel än den som man checkande in är inte tillåtet. Bestraffning: Diskvalificering.
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-O).

Vid tävling med drafting tillåten skall i första hand STF regler gälla, därefter ITU:s regler, och från dessa kan i vissa fall hänvisas till UCI   
(internationella cykelförbundets) gällande landsvägscyklar för draftinglopp (road race) tillämpas:

• Cykelramen ska vara av traditionell typ, d.v.s. en triangelram byggd av tre raka eller konformade rör vilka kan vara runda, ovala, 
platta, droppformade eller liknande i genomskärning.

• Hjulen ska harmonisera med UCI regler och båda hjulen ska vara antingen 26” eller 28”
• Hjul ska ha minst 12 ekrar, dessa kan vara runda, ovala men ej vara bredare än 10 mm.
• Hjul som inte är med i UCI godkända hjullista ska uppfylla följande kriterier: 

- hjuldiametern ska vara min 55 cm och max 70 cm, inklusive däcket.
- båda hjulen ska ha samma diameter.
- hjulet måste ha minst 20 metall ekrar.
- fälgen får vara högst 25 mm hög.
- fälgen måste vara av metall.
- alla komponenter måste kunna identifieras och måste vara tillgängliga i handeln.

• Endast traditionella bockstyren är tillåtna.
• Endast liggstyren (clip on-bågar) som finns godkända av ITU får användas.
• Clip on-bågar är tillåtna endast om de inte sticker ut längre än bromshandtagens yttersta fasta spets.
• Clip on-bågar måste sitta ihop eller vara förbundna med material av solid karaktär.
• Clip on-bågar måste vara monterade parallellt mot marken.
• Inga växlar eller vattenflaskor eller liknande får vara monterade på bågarna.
• Armbågsstöd är tillåtna.

Vid tävling där drafting inte är tillåten skall i första hand STF regler gälla, därefter ITU:s regler, och från dessa kan i vissa fall hänvisas till UCI (interna-
tionella cykelförbundets) gällande tempolopp (time trial):

• Skivbromsar är tillåtet.
• Täckta bakhjul (diskhjul) eller bakhjul med få ekrar får användas. Teknisk delegat eller tävlingsledare kan upphäva detta till-

stånd av säkerhetsskäl, t ex vid stark vind.
• Liggstyret får inte sträcka sig längre än framkanten av framhjulet
• Tillbehör till styret skall vara placerade så att de inte förorsakar skada vid omkullkörning eller kollision med andra. Broms-

spakar skall vara vända bakåt.

För mountainbike (MTB) som används i vintertriathlon och terrängtriathlon gäller STF regler, men om inget i dessa anges ska ITU:s regler gälla, och 
från dessa kan i vissa fall hänvisas till UCI (internationella cykelförbundets) gällande MTB ska tillämpas: 

• den skall ha fungerande fram- och bakbroms
• skivbromsar är tillåtet
• den skall ha pluggade styrändar
• den inte får ha lösa delar
• den inte får ha vassa, utskjutande delar
• Ståldubb endast får användas vid arrangemang på snö eller isunderlag och inte får sticka ut mer än 2 mm.
• Tävlande skall ha klädsel som täcker överkroppen samt någon typ av handskar. Vid hård och stenig mark rekommenderas långa 

ärmar och ben samt knä- och armbågsskydd. 
 
Bestraffning vid fel på cykeln enligt ovan: Varning före tävlingen. Om fel inte tillrättas: Diskvalificering (får inte starta).

Tidigare lydelse:
3.7.2 En tävlande, som inte klart undviker att ”ligga på rulle” må erhålla en varning enligt stopp-gå-regeln (se C.1.11.3) eller tidsbestämt straff i 
straffbox.

Ny lydelse:
3.7.2 En tävlande, som inte klart undviker att ”ligga på rulle” ges en varning med blått kort och den varnade ska avtjäna ett tidsbestämt straff i 
närmsta straffbox cykel. (se C.1.11.3)

3.7.3 Varje tävlande är omgiven av en rektangel, som är 3 meter bred räknat från framhjulets främsta del och bakåt t.o.m. 10 meter (12 meter på 
medel-/dubbel- och långdistans) bakom cykelns bakhjul.

Tidigare lydelse:
3.7.6 Cykling sida vid sida är endast tillåten på banor, som är fullständigt stängda för annan trafik. På öppna, eller delvis öppna banor är endast 
enskild cykling tillåten. Bestraffning: Stopp-gå; diskvalificering. Cykling skall ske på vägbanans högra del, att förhindra medtävlares önskan om 
omkörning genom att cykla i mitten eller på vänster del av vägbanan kan medföra bestraffning (blocking). (Se C.1.10.1).
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Ny lydelse:
3.7.6 Cykling sida vid sida är endast tillåten på banor, som är fullständigt stängda för annan trafik. På öppna, eller delvis öppna banor är endast 
enskild cykling tillåten. Bestraffning: Varning blått kort och den varnade ska avtjäna ett tidsbestämt straff i närmaste straffbox cykel alt. rött kort 
diskvalificering. (se C.1.11) Cykling skall ske på vägbanans högra del, att förhindra medtävlares önskan om omkörning genom att cykla i mitten 
eller på vänster del av vägbanan kan medföra bestraffning för blocking; diskvalificering. (Se C.1.10.1).

Tidigare lydelse:
3.7.7 Klungkörning, som är ett brott mot trafikreglerna, är förbjuden. Bestraffning: Stopp-gå; diskvalificering. 

Ny lydelse:
3.7.7 Klungkörning, som är ett brott mot trafikreglerna, är förbjuden. Bestraffning: Varning blått kort och den varnade ska avtjäna ett tidsbestämt 
straff i närmsta straffbox cykel alt. rött kort diskvalificering. (se C.1.11).

D. SÄRSKILDA REGLER FÖR DUATHLON
TÄVLINGSREGLER (C) 

1.4 Start
Duathlon startar med löpning.
Starten sker i regel samtidigt för samtliga tävlande. Vid stort antal tävlande indelas deltagarna lämpligen i olika startfält.
Startfälten bör ordnas så att de bästa står främst eller åldersklassvis.
Om deltagarantalet är så stort att samtidig start ej kan anordnas, bl a med hänsyn till risken att de tävlande “ligger på rulle” i cykling, görs maxi-
mering eller uppdelning på skilda starttider enligt de principer som anges i A.5.1. Vid skilda starttider anpassas tidsmellanrummet så att blandning 
på cykelbanan undviks, t ex 1/2 timme. Starten anordnas på öppet fält eller plats där stor bredd kan tas ut och med sådant djup (längd) så att hop-
klumpning undviks. Uppdelning i sidled med damer på en del och herrar på den andra delen är lämplig. Övergång till löpstil (väg) bör ej ske inom 
de första 500 m. Det är inte tillåtet av tävlande att starta i tidigare startgrupp än den tilldelade. Bestraffning: Diskvalificering.

E. SÄRSKILDA REGLER FÖR AQUATHLON
 
TÄVLINGSREGLER (C) 

1.4 Start
Aquathlon startar med simning; i vattnet, från stranden eller från brygga. Starten sker i regel samtidigt för samtliga tävlande på aktuell distans. Vid 
stort antal tävlande indelas deltagarna lämpligen i olika startfält. Startfälten bör ordnas så att de bästa står främst eller åldersklassvis. Starten anord-
nas 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. 

F. SÄRSKILDA REGLER FÖR VINTERTRIATHLON
2.1 Utrustning

2.3 Cykling
2.3.1 Endast cyklar av terrängmodell (MTB) är tillåten.
2.3.2 Cykelskor är obligatoriska under cykelmomentet.
2.3.3 Däck får vara dubbat, mönstrade eller slicks beroende på cykelbanans underlag.
2.3.4 Cykelbanan ska vara en terrängbana över snö och kan följa vanliga stigar och asfalterade vägar. Det är tillåtet att bära eller leda 
cykeln.
2.3.5. Drafting är tillåtet.
2.3.6. Tävlande ansvarar själva för säkerheten för sina cyklar, ev. reparationer måste utföras med egna medhavda verktyg. Hjälp utifrån är 
inte tillåten.
2.3.7 Alla delar på cykeln får bytas ut under tävling utom ramen.
2.3.7 Minimum däckdimension är 26 x 1,5” och däckets smalaste punkt får inte vara mindre än 40 mm.
2.3.8 Fram- och bakhjul kan ha olika diameter.
2.3.9 Det är tillåtet att bära eller springa med cykeln.
2.3.10 Traditionella MTB barends är tillåtna. Barends måste vara pluggande.

TÄVLINGSREGLER (C) 

1.4 Start 
Vintertriathlon startar med löpning. Startfälten bör ordnas så att de bästa står främst eller åldersklassvis. Starten anordnas 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.

 

G. SÄRSKILDA REGLER FÖR TERRÄNGTRIATHLON & TERRÄNGDUATHLON
TÄVLINGSREGLER (C)

 
3.4.1 Cykel
- Cykeln ska uppfylla UCI:s MTB-regler.
- Hjuldiameterna får inte överstiga 29”
- Fram- och bakhjul kan ha olika diameter
- Däck med eller utan dubbar är tillåtna
- Clip-on-bågar är inte tillåtna
- Bockstyre är inte tillåtet
- Traditionella MTB-barends är tillåtna. Barends måste vara pluggande.

Det är tillåtet att bära eller springa med cykeln.
Drafting är tillåten. Dock plockas varvade deltagare inte av banan, oavsett klass.
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H. SÄRSKILDA REGLER FÖR TÄVLANDE MED FUNKTIONSHINDER 
(AWAD, Athletes with a disability)
 
 
Tidigare lydelse: 
Ta bort texten som finns i reglementet i sin hehet och ersätta med nedan.

Ny lydelse: 
 

H. SÄRSKILDA REGLER FÖR PARATRIATHLON
Paratriathlon i tävlingsklass utövas enligt ITU:s regler och klassningssystem. Dispens för avvikelser från ITU:s regler ska sökas hos Svenska 
Triathlonförbundet Tekniska kommitté senast en månad innan tävling. Arrangörer som önskar kan arrangera motionsklass för paratriathleter. 
Paratriathlon i motionsklass utövas enligt STF regler för triathlontävling och ITU:s klassningssystem behöver inte användas. För att underlätta för 
paratriathler i motionsklass kan arrangören söka dispens för regelavvikelser hos Svenska Triathlonförbundet Tekniska kommitté senast en månad 
innan tävling.

//STF:s Tekniska kommitté, 2017-02-23
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Motion	Ekonomisk	redovisning	Svenska	Triathlonförbundet	

Bakgrund:	
Svenska	Triathlonförbundet	är	det:	

• 47:e	största	idrottsförbundet	sett	till	antalet	idrottare	(2014)
• 50:e	största	sett	till	antal	deltagartillfällen	(2014)
• 24:e	mest	jämställda	(40%	kvinnliga	utövare,	2014)

2015	fick	STF:	
• 2.000.800	kr	i	Ordinarie	SF-stöd	(57:e	plats)
• 1.199.000	kr	i	Övrigt	SF-stöd	(40:e	plats)
• 3.207.000	kr	totalt	SF-stöd	(42:a	plats)

2015	hade	STF	en	budget	på	10.077.500	kr	

Beskrivning	av	ärendet	
Vid	årsmöte	presenteras	Balans	och	Resultat	samt	budget	och	utfall.	Enligt	god	
redovisningssed	så	redovisas	klumpsummor	inom	STF	verksamhetsområden:	

• Arrangemang
• Bredd	&	Motion
• Barn	&	Ungdom
• Elit
• Paratriathlon
• Marknad
• Kommunikation/Media
• Utbildning
• Omvärld
• Ledning
• Kansli
• Personal
• Gemensam
• Distrikt

Motionens	syfte	är	att	medlemmarna	ska	få	möjlighet	till	att	tillgodogöra	sig	
fördjupad	redovisning	av	STF	ekonomiska	förehavanden	inom	ovanstående	
verksamhetsområden.	

Vi	yrkar	att:	
Årsmötet	beslutar	om	att	framtida	årsredovisningar,	från	och	med	den	
ekonomiska	redovisningen	av	2017	inom	avsnittet	Budget	och	utfall,	inkluderar	
eller	bifogar	följande	

1. Arrangemang.
Enkel	redovisning	ang.	vilka	arrangemang	som	avses	och	hur	respektive
arrangemang	balanserats	resultatmässigt.

2. Bredd	&	Motion
Enkel	redovisning	ang.	vilka	områden	dessa	inkomster	och	kostnader	har
sitt	ursprung	i.	T.ex.	Playitasläger	och	Webbshop.

Motioner

Motion 1: ang. ekonomisk redovisning
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3. Barn	och	Ungdom
Som	pkt	2.	T.ex.	Idrottslyft	och	Utbildning.

4. Elit
Som	ptk	2.	T.ex.	Sponsorintäkter	och	egna	avgifter	för	intäktsdelen	och
resor,	boende,	startavgifter,	tävlingskläder,	träningskläder	för
kostnadsdelen.

5. Paratriathlon
Som	ptk	4.

6. Marknad
Som	ptk	2.	T.ex.	Sponsorintäkter	och	Webbshop.

7. Kommunikation
Denna	punkt	anses	av	motionens	framställare	höra	till	verksamhetens
löpande	kostnader	och	behöver	inte	redovisas	mer	noggrant.

8. Utbildning
Enkel	redovisning	ang.	vilken	utbildning	som	genomförts	och	vilka	som
utbildats.

9. Omvärld
Enkel	redovisning	ang.	vem	som	bevakat	vad.

10. Ledning
Enkel	redovisning	ang.	vem	som	lett	vad.

11. Kansli
Enkel	redovisning	ang.	vilka	kostnader	som	kansliet	haft.	T.ex	konferens,
boende,	förbrukningsmateriel.

12. Personal
Enkel	redovisning	i	totalsummor	för	personal	och	generalsekreterare
samt	styrelse.	(Inte	per	person)

13. Gemensam
Som	pkt	2.	T.ex.	SF-stöd.

Med	vänlig	hälsning		
Bjäre	Triathlon	
FK	Herkules	Triathlon 
Fletch	Triathlonklubb 
Frosta	Multisport 
Gävle	Triathlonklubb	
Hisingens	Cykelklubb 
Hudik	Triathlon	Klubb 
IF	Mantra	Sport 
IFK	Sala 
Julita	Triathlon 
Sportklubben	Graal 
Stockholm	City	Triathlon	
Stöcke	TS	Järnet	
Team	Racerdepån	Triathlon	Förening 
TriFit 
Umara	Sports	Club	
Umeå	Simsällskap	
Utbrytarna	SK	
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Förbundsstyrelsens	yttrande	

Motion	från	Gävle	Triathlon	Klubb	

Se	motion	på	sidan	före	denna.	

	

Förbundsstyrelsen	föreslår:	

Att	årsmötet	beslutar	att	avslå	motionen.	

	

Förbundsstyrelsens	motivering:	

Motivet	att	förbundsstyrelsen	yrkar	avslag	på	motionen	är	självklart	inte	att	den	har	något	
att	dölja	för	årsmötet.	För	att	tydliggöra	detta	finns	en	sammanställning	på	budget	och	
utfall	avseende	2016	i	linje	med	det	som	förslagsställaren	efterfrågar	från	och	med	
årsmötet	2018	direkt	efter	detta	svar.	Några	få	punkter	kan	inte	redovisas	i	detalj	utan	att	
de	försvårar	svensk	triathlons	utveckling	i	framtiden.	Exempelvis	finns	det	mycket	få	(om	
ens	några)	sponsorer	som	ingår	avtal	där	nivån	inte	är	konfidentiell,	något	som	också	är	till	
fördel	för	svensk	triathlon.	Dessa	får	därför	redovisas	i	klump.	

Den	redovisning	som	förbundsstyrelsen	sedan	flera	år	presenterar	för	medlemmarna	på	
årsmötet,	där	intäkter	och	kostnader	för	våra	olika	verksamhetsområden	presenteras,	är	
inte	en	del	av	den	ordinarie	årsredovisningen	som	upprättas	i	enlighet	med	god	
redovisningssed.	Det	är	en	tilläggsupplysning/sammanställning	som	förbundsstyrelsen	
väljer	att	ge	utöver	den	traditionella	årsredovisningen.	Syftet	är	att	på	ett	enkelt	och	
översiktligt	sätt	ge	årsmötet	en	tydlig	överblick	för	årsmötet	relevant	nivå	och	därmed	en	
reell	chans	att	fatta	kloka	beslut.	

För	att	svensk	triathlon	skall	fortsätta	att	utvecklas	snabbt	och	positivt,	är	det	enligt	
förbundsstyrelsen	uppfattning	av	central	vikt	att	såväl	diskussion	förs	och	beslut	fattas	på	
rätt	nivå	i	organisationen:	Årsmöte	–	förbundsstyrelse	–	generalsekreterare	–	anställd.		

Ett	årsmöte	har	att	fatta	övergripande	bra	beslut	och	riktlinjer	för	organisationen	inför	
framtiden.	Då	krävs	att	diskussionerna	och	besluten	baseras	på	relevant	nivå	av	
information.	Årsmötestiden	är	mycket	begränsad	och	av	tidigare	erfarenhet	vet	vi	att	risken	
är	stor	att	istället	för	diskussioner	som	handlar	om	hur	vi	verkligen	tar	oss	framåt,	fastnar	
årsmötet	i	en	detaljdiskussion	i	exempelvis	hur	mycket	förbrukningsmaterial	kansliet	gjort	
av	med	under	året	(44.623	kr	2016).	Det	senare	en	fråga	som	i	det	närmaste	är	på	nivån	för	
generalsekreteraren	och/eller	administratören	att	följa	upp	och	som	på	ett	årsmöte	
knappast	tar	oss	vidare.	

Självklart	är	förbundsstyrelse	och	anställda	mycket	försiktiga	med	de	medel	som	finns	
tillgängliga	och	arbetar	samtidigt	hårt	med	att	öka	intäkterna	till	medlemmarna.	STF:s	
attestreglemente	och	riktlinjer	avseende	ekonomin	redovisas	som	bilaga.	Alla	som	hanterar	

Svar på motionen ovan
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medel	som	hör	till	medlemmarna/förbundet	är	skyldiga	att	underteckna	attestreglementet	
och	att	följa	detta.	

Att	det	finns	en	viss	nyfikenhet	på	diverse	olika	belopp	kan	finnas	en	viss	förståelse	för.	
Förbundsstyrelsen	ser	inga	problem	med	att	klubbarna	i	så	fall	kontaktar	eller	besöker	
kansliet	för	att	ta	del	av	uppgifter.	Däremot	är	det	förbundsstyrelsen	uppfattning,	att	
diskussion	och	beslut	på	ett	årsmöte,	som	tar	sin	utgångspunkt	i	ett	alldeles	för	detaljerat	
underlag,	inte	tar	oss	framåt,	utan	istället	medför	risk	för	stagnation.	

/	Förbundsstyrelsen	

Förbundsstyrelsens	yttrande	

Motion	från	Gävle	Triathlon	Klubb	

Se	motion	på	sidan	före	denna.	

	

Förbundsstyrelsen	föreslår:	

Att	årsmötet	beslutar	att	avslå	motionen.	

	

Förbundsstyrelsens	motivering:	

Motivet	att	förbundsstyrelsen	yrkar	avslag	på	motionen	är	självklart	inte	att	den	har	något	
att	dölja	för	årsmötet.	För	att	tydliggöra	detta	finns	en	sammanställning	på	budget	och	
utfall	avseende	2016	i	linje	med	det	som	förslagsställaren	efterfrågar	från	och	med	
årsmötet	2018	direkt	efter	detta	svar.	Några	få	punkter	kan	inte	redovisas	i	detalj	utan	att	
de	försvårar	svensk	triathlons	utveckling	i	framtiden.	Exempelvis	finns	det	mycket	få	(om	
ens	några)	sponsorer	som	ingår	avtal	där	nivån	inte	är	konfidentiell,	något	som	också	är	till	
fördel	för	svensk	triathlon.	Dessa	får	därför	redovisas	i	klump.	

Den	redovisning	som	förbundsstyrelsen	sedan	flera	år	presenterar	för	medlemmarna	på	
årsmötet,	där	intäkter	och	kostnader	för	våra	olika	verksamhetsområden	presenteras,	är	
inte	en	del	av	den	ordinarie	årsredovisningen	som	upprättas	i	enlighet	med	god	
redovisningssed.	Det	är	en	tilläggsupplysning/sammanställning	som	förbundsstyrelsen	
väljer	att	ge	utöver	den	traditionella	årsredovisningen.	Syftet	är	att	på	ett	enkelt	och	
översiktligt	sätt	ge	årsmötet	en	tydlig	överblick	för	årsmötet	relevant	nivå	och	därmed	en	
reell	chans	att	fatta	kloka	beslut.	

För	att	svensk	triathlon	skall	fortsätta	att	utvecklas	snabbt	och	positivt,	är	det	enligt	
förbundsstyrelsen	uppfattning	av	central	vikt	att	såväl	diskussion	förs	och	beslut	fattas	på	
rätt	nivå	i	organisationen:	Årsmöte	–	förbundsstyrelse	–	generalsekreterare	–	anställd.		

Ett	årsmöte	har	att	fatta	övergripande	bra	beslut	och	riktlinjer	för	organisationen	inför	
framtiden.	Då	krävs	att	diskussionerna	och	besluten	baseras	på	relevant	nivå	av	
information.	Årsmötestiden	är	mycket	begränsad	och	av	tidigare	erfarenhet	vet	vi	att	risken	
är	stor	att	istället	för	diskussioner	som	handlar	om	hur	vi	verkligen	tar	oss	framåt,	fastnar	
årsmötet	i	en	detaljdiskussion	i	exempelvis	hur	mycket	förbrukningsmaterial	kansliet	gjort	
av	med	under	året	(44.623	kr	2016).	Det	senare	en	fråga	som	i	det	närmaste	är	på	nivån	för	
generalsekreteraren	och/eller	administratören	att	följa	upp	och	som	på	ett	årsmöte	
knappast	tar	oss	vidare.	

Självklart	är	förbundsstyrelse	och	anställda	mycket	försiktiga	med	de	medel	som	finns	
tillgängliga	och	arbetar	samtidigt	hårt	med	att	öka	intäkterna	till	medlemmarna.	STF:s	
attestreglemente	och	riktlinjer	avseende	ekonomin	redovisas	som	bilaga.	Alla	som	hanterar	
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Svenska Triathlonförbundet 

Attestreglemente	och	rutiner	avseende	ekonomin	inom	STF	

Bakgrund	

Svenska	Triathlonförbundet	(STF)	är	en	ideell	förening	som	dels	har	begränsade	resurser,	
dels	har	ett	ansvar	inför	medlemmarna	att	noggrant	och	på	ett	ekonomiskt	sätt	hantera	
förbundets	gemensamma	resurser.		

Alla	med	ansvar	för	en	beslutad	budgetpost	har	att	förvalta	detta	förtroende	genom	att	
säkerställa	intäkter,	hålla	nere	kostnader	och	löpande	följa	upp	sin	budget,	samt	att	
prognostisera	utfall.		

Beslut	avseende	uppdatering	och	fastställande	av	detta	dokument	-	Attestreglemente	och	
rutiner	avseende	ekonomin	inom	STF	-	fattas	årligen	av	förbundsstyrelsen	vid	
konstituerande	styrelsemöte.	

Firmatecknare	

Avseende	transaktioner	och	förbindelser	upp	till	150	000	kr	tecknas	STF:s	firma	av	
ordföranden	och	generalsekreteraren	var	för	sig.		För	transaktioner	och	förbindelser	över	
150.000	tecknas	STF:s	firma	av	ordföranden	och	generalsekreteraren	i	förening.		

Bokföring	och	bokslut,	samt	budget	

Generalsekreteraren	är	ansvarig	inför	styrelsen	för	bokföring	och	förslag	på	bokslut.	
Arbetet	utförs	löpande	av	personal	på	STF:s	kansli.	

Budgeten	fastställs	av	förbundsstyrelsen	och	presenteras	på	STF:s	årsmöte.	

Utsedd	verksamhetsansvarig	(kommittéansvarig)	är	ansvarig	för	sin	beslutade	budget.	
Detta	innebär	bland	annat	att	ha	noggrann	löpande	uppföljning	av	såväl	intäkter	som	
kostnader,	att	i	alla	sammanhang	välja	den	mest	kostnadseffektiva	lösningen	för	STF:s	
utveckling,	samt	att	löpande	prognostisera	kommande	intäkter	och	kostnader.	

Bilaga 1: Attestreglemente
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Svenska Triathlonförbundet 

STF:s	egna	fakturor	

Generalsekreteraren	ansvarar	för	utskick	av	fakturor,	krav	och	betalningspåminnelser.	
Arbetet	utförs	löpande	av	personal	på	STF:s	kansli.	

Utsedd	verksamhetsansvarig	ansvarar	för	att	korrekta	fakturaunderlag	utan	dröjsmål	
skickas	till	STF:s	kansli.	

Beslut	om	inköp	-	delegation	

Utsedd	verksamhetsansvarig	(kommittéansvarig)	har	rätt	att	besluta	om	inköp	inom	
ramen	för	fastställd	verksamhetsplan	och	budget	för	kommittén.	Övergår	inköp	40.000	
kronor	skall	det	alltid	godkännas	i	förväg	av	generalsekreterare	eller	ordförande.	Sådant	
godkännande	skall	vara	skriftligt.	

Verksamhetsansvarig	har	rätt	att	delegera	beslut	om	inköp.	Sådan	delegation	skall	vara	
skriftlig.	Verksamhetsansvarig	är	dock	alltid	ansvarig	för	sin	budget.	Övergår	delegerade	
inköp	20.000	kronor,	eller	till	lägre	belopp	som	verksamhetsansvarig	beslutar,	skall	de	
alltid	godkännas	i	förväg	av	verksamhetsansvarig.	Sådant	godkännande	skall	vara	
skriftligt.	

Vid	alla	inköp	skall	den	mest	kostnadseffektiva	och	prisvärda	lösningen	väljas.		

I	alla	fall	där	det	är	möjligt	skall	priser	förhandlas	och	jämföras	med	andra	leverantörer.	

I	alla	fall	där	det	är	möjligt	skall	avtal	eller	annan	överenskommelse	skall	vara	skriftligt	
dokumenterad	på	sätt	att	STF:s	slutkostnad	framgår.	

Utlägg	

Ersättning	av	gjorda	utlägg	görs	efter	godkännande	av	verksamhetsansvarig	och	då	kvitto	
skickats	till	STF:s	kansli.	Sådant	godkännande	skall	vara	skriftligt.	

Attest	

Före	utbetalning	skall	fakturor	attesteras	av	verksamhetsansvarig	eller	den	person	som	
delegerats	ansvar	om	inköp.	Attest	och	utbetalning	får	ej	göras	av	samma	person.	



62

Svenska Triathlonförbundet 

Rapportering	

Verksamhetsansvarig	rapporterar	omgående	eventuella	avvikelser	från	budget,	
uppkomna	eller	prognostiserade,	till	generalsekreteraren.	
Generalsekreteraren	rapporterar	till	förbundsstyrelsen.		

Kännedom	

Alla	verksamhetsansvariga	och	personer	som	efter	delegationsbeslut	hanterar	förbundets	
medel,	skall	underteckna	detta	dokument.	

Beslut	

Detta	dokument	är	fastställt	ursprungligen	av	förbundsstyrelsen	2013-11-09.	

Uppdaterat	2016-03-20	

Undertecknande	

Undertecknad	har	verksamhets-	och	budgetansvar	inom	Svenska	Triathlonförbundet.	
Genom	min	underskrift	bekräftar	jag	att	jag	tagit	del	av	dessa	riktlinjer	avseende	ekonomi	
som	gäller	för	förbundet.	

_____________________________	 _____________________________	
Ort	 Datum	

_____________________________	 _____________________________	
Namnteckning	 Verksamhetsområde	eller	delegation	

_____________________________	
Namnförtydligande	
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Svenska Triathlonförbundet

Budget 2016 detalj - Intäkter

Budget 2016 Utfall 2016

Ingående balans 2 447 353 2 447 353 

INTÄKTER

Arrangemang
Stockholm 225 000 334 300 
Malmö 1 670 281 1 262 408 
Uppsala 698 400 654 187 
Gävle 516 500 493 587 
Umeå 484 000 458 550 
DITS Allmän 0 10 600 
Arrangemang Övrigt 60 400 80 461 
Sanktionsavg./Försäkring 390 168 418 060 
TD/HD/TO/Domare 12 036 12 620 

Bredd & Motion
Playitas 210 000 256 366 
AG Resor 80 000 42 805 
Bredd Övrigt 0 31 500 

Barn & Ungdom
Ambassadörsträff Nordic TRI Camp 24 000 12 000 
Utbildarutbildning 6 000 6 000 
Tri4funutbildning vår 45 000 74 200 
Juniortränarutbildning 40 700 38 495 
Tri4fun koncept 211 000 92 500 
Tri4funläger Väsby 172 200 217 368 
Playitas ungdomscamp 14 500 0 
Nordic TRI Camp 0 50 000 
Tri4funutbildning höst 49 500 51 480 
Ledarboost 115 400 112 500 
Kajsa Övrigt 0 0 
Anna Övrigt 0 0 

Elit
RF Elit 410 000 410 000 
SOK Lisa 100 000 212 500 
SOK Lisa fysio Björn 0 0 
STF Lisa 12 000 9 933 
Senior/U23 49 500 48 622 
Junior 46 500 51 981 
Ungdom 6 000 24 391 
Lång 30 000 30 000 
Duathon 0 0 
Vinter 0 0 
Elit Övrigt 0 0 
Angela Övrigt 0 98 333 
SOK Gabriel 0 65 000 

Paratriathlon 0 0 
Marknad 1 310 000 1 154 461 
Kommunikation/Media 0 0 
Utbildning

Utbildning Övrigt 0 0 
Omvärld

RF stimulansbidrag 30 000 30 000 
Ledning 0 0 
Kansli 0 0 
Personal

Ludde (SOK) 155 000 155 000 
Anna (Projekt T4F) 470 000 470 000 
Angela 0 485 000 

Gemensam
RF 1 735 000 1 735 000 
IL 741 000 741 000 
Medlemsavgifter 172 000 163 000 
Licenser 1 000 000 1 117 143 
Gemensam Övrigt 0 6 000 

Summa intäkter 11 292 085 11 717 352 

Bilaga 2 A: Budget och utfall 2016 intäkter detaljerat
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Svenska Triathlonförbundet

Budget 2016 detalj - Kostnader

Budget 2016 Utfall 2016

KOSTNADER

Arrangemang
Stockholm 50 000 171 889 
Malmö 1 720 937 1 499 288 
Uppsala 618 179 619 865 
Gävle 507 120 458 821 
Umeå 638 281 557 282 
DITS Allmän 138 250 164 212 
Arrangemang Övrigt 326 303 213 164 
Sanktionsavg./Försäkring 12 500 11 800 
TD/HD/TO/Domare 129 859 104 986 

Bredd & motion
Playitas 55 000 131 080 
AG Resor 80 000 43 591 
Bredd Övrigt 25 000 25 707 

Barn & ungdom
Ambassadörsträff Nordic TRI Camp 26 000 23 168 
Utbildarutbildning 6 100 4 733 
Tri4funutbildning vår 43 800 66 119 
Juniortränarutbildning 56 500 51 123 
Tri4fun koncept 129 500 44 658 
Tri4funläger Väsby 164 800 186 291 
Playitas ungdomscamp 14 500 19 973 
Nordic TRI Camp 77 600 115 317 
Tri4funutbildning höst 42 500 47 242 
Ledarboost 101 000 76 007 
Kajsa Övrigt 42 500 29 588 
Anna Övrigt 31 500 15 687 

Elit
SOK Lisa 100 000 38 365 
SOK Lisa fysio Björn 0 173 875 
STF Lisa 190 000 168 453 
Senior/U23 256 000 340 702 
Junior 200 000 247 736 
Ungdom 87 500 79 403 
Lång 130 000 62 783 
Duathon 10 000 0 
Vinter 0 0 
Elit Övrigt 90 000 61 385 
Angela Övrigt 0 104 473 
SOK Gabriel 0 64 269 

Paratriathlon
Internationell Studieresa 24 000 11 001 
Nationellt Tävlingsstöd 18 000 20 253 
Informationsmöte 5 000 0 
Egna möten 7 500 0 
Paratriathlon Övrigt 5 000 650 

Marknad 410 000 217 610 
Kommunikation/Media

Kontor, IT, Telefoni 53 500 53 351 
DITS MF/Kommunikation 35 500 40 612 
STF MF/Kommunikation 24 000 27 014 
Resor 17 600 7 669 
Kommunikation Övrigt 0 1 306 

Utbildning
Utbildning Övrigt 0 0 

Omvärld
ETU Presidentmöte 6 000 10 171 
ETU EM Lisabon 20 000 33 897 
Grand Final Cozumel 12 000 0 
OS Rio 20 000 20 230 
ITU kongress Madrid 20 000 16 619 
SOK årsmöte 2 000 1 665 
RF internationella råd 2 000 645 
SOK & RF dialogmöten 4 000 90 
Omvärld Övrigt 4 000 2 579 

Ledning
Årsmöte 90 000 78 855 
Styrelsmöten 112 000 60 676 
Ledning Övrigt 40 000 80 487 

Kansli 270 000 267 709 
Personal 3 781 256 4 327 012 
Personal friskvårdsbidrag 17 500 17 500 
Personalmöten 80 000 52 149 
Gemensam 110 000 167 984 

Summa kostnader 11 292 085 11 540 771 
 

ÅRETS RESULTAT 0 176 581 

Utgående balans 2 447 353 2 623 934 

Bilaga 2 B: Budget och utfall 2016 kostnader detaljerat
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M O T I O N  A N G Å E N D E  R E G L E M E N T E  O C H  D O M A R K Å R  

Triathlon är en OS-gren, och en väldigt snabbt växande idrott både i antalet utövare, publicitet 
och popularitet. Vi vill att det ska fortsätta så, och att triathlon ska bli ännu bättre!  

Därför föreslår vi en upprustning av både reglemente och domarkår med syftet att ta triathlon till 
den nivå av rättvis hantering och professionalism som förväntas av en OS-gren. De enskilt största 
förändringarna vi föreslår är 1) att Svenska triathlonförbundet tar ett mer uttalat helhetsansvar för 
allt som rör domare, dvs rekrytering, utbildning, bemanning, ersättningar, databas, kläder etc., 
vilket finansieras av arrangörernas sanktionsavgift. Samt 2) att en total översyn av reglementet 
med anpassning till ITU genomförs.  

Tyvärr ser vi som tävlingsarrangörer och domare att sporten här på hemmaplan i Sverige ibland 
inte tas på allvar på grund av brister i vårt regelverk och hur vi i dagsläget ser till att det efterlevs.  

Rättvisa är en av grundpelarna i all idrott, och rättvisa byggs genom ett tydligt regelverk som 
sedan tillämpas och kontrolleras på ett konsekvent och professionell sätt närhelst sporten utövas. 
Regler ska tillämpas lika av samtliga domare i hela Sverige och de tävlande ska mötas av samma 
krav och instruktioner vid allt från mindre motionstävlingar till stora motionslopp och nationella 
mästerskap. Vi anser att det i dagsläget inte råder tillräcklig rättvisa på våra tävlingar och detta 
hämnar utvecklingen av vår idrott!  

Vi ser ett flertal orsaker till detta, som här har indelats i 4 problemområden: 

1) Bemanning och synlighet: De flesta tävlingar i Sverige idag är underbemannade vad 
gäller domare, det finns tävlingar som helt saknar domare på vissa grenar, och domarna 
syns dåligt på våra tävlingar. Underbemanning leder till att många regelbrott inte 
uppmärksammas och de tävlande får intryck av att det är ok att bryta mot reglerna - du 
måste ha maximal otur för att uppmärksammas!  

2) Enhetliga bedömningar: Endast ett fåtal tävlingar har en huvuddomare som kan 
säkerställa enhetliga bedömningar och vägleda oerfarna domare - här har prioriteringen 
från förbundets sida så långt varit SM och serietävlingar, medan den stora massan utövare 
faktiskt finns på andra tävlingar.  

3) Reglementet: Vårt Svenska reglemente är svårtolkat och innehåller inkonsekventa regler 
som kan tolkas olika av olika domare, dvs det döms efter "praxis" snarare än efter 
reglementet och enskilda domares kompetens varierar stort. Dessutom är det svårt för 
våra utövare att läsa sig till vad som egentligen gäller eftersom praxis inte finns 
nedskriven, detta drabbar i synnerhet nya utövare och utländska deltagare. 

4) Regelverk och administration kring domare: Förbundets (till viss del 
odokumenterade) principer om antalet domare på en tävling, domarutbildning, praktik 
för domare mm, tillämpas inte i praktiken eftersom kunskap hos arrangörerna och 
uppföljning från förbundets sida saknas. Till exempel saknas nästan helt uppföljning av 
vilka som har domarutbildning - om uppdatering av utbildningen inte krävs kan vem som 
helst som någon gång genomgått en domarutbildning agera domare för all framtid, vilket 
är en stor kvalitetsbrist. Nuvarande register över domare sträcker sig bara ett par år 
tillbaka i tiden och underhålls i form av en enkel e-postlista. 

Motion 2: ang. reglemente och domarkår 
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Dessa problem leder till att statusen för vår sport sjunker, liksom respekten för domarna. I takt 
med att utövarna ökar i antal, nya aktiva upptäcker vår idrott och fler och fler utövare deltar i 
tävlingar utomlands blir skillnaden ofta väldigt tydlig hur stort glapp det är mellan triathlon 
jämfört med andra OS grenar, och vårt nationella regelverk och dess tillämpning jämfört med 
ITU:s regelverk och tillämpning. Vi hjälper inte de utövare som vill tävla internationellt genom att 
ha en "låt gå"-mentalitet nationellt, där domarbrist och otydliga skrivningar i reglementet gör att 
vi tvingas släppa igenom vissa regelbrott, istället för att fostra respektfulla och regelkunniga 
triathleter på hemmaplan som sedan med stolthet kan tävla i de svenska färgerna utomlands.  

Det här gäller i allra största synnerhet barnen - kommande generationer triathleter! Vi måste se till 
att fostra dem in i en sport där rättvisa, tydlighet och respekt är ledord, men för det krävs ett antal 
förändringar i dagens organisation, både nationellt och på varje individuell tävling. Triathlon 
behöver en stark och professionell domarkår med en enhetlig klädsel, samt ett enhetligt 
reglemente!   

Konkret föreslår vi att förbundet under kommande år (2017 och framåt) tar ett rejält grepp om 
reglements- och domarfrågor, genom att ge en anställd på förbundet en uttalad roll och 
uppdrag, samt erforderlig tid, att genomföra genomgripande förändringar inom de 4 
problemområden som listats ovan. Tjänsten bör vara rejält tilltagen i tidsomfattning de 
närmaste åren eftersom det är stora förändringar som krävs, minst 50% av en heltid föreslås.  

I denne anställdes uppdrag föreslår vi att följande inkluderas (uppdelat på respektive 
problemområde - årsmötet kan med fördel behandla varje åtgärdspunkt som en egen 
beslutspunkt): 

Problemområde 1 - bemanning och synlighet 

1) Svenska triathlonförbundet utser samtliga domare (HD + övriga domare) till alla 
sanktionerade tävlingar i Sverige. Arrangören kan komma med förslag, men domare ska 
godkännas av förbundet i god tid före tävling, t ex 10 dagar, och offentliggöras samtidigt 
som juryns sammansättning publiceras. Svenska triathlonförbundet är ytterst ansvarig för 
att det finns korrekt antal domare på samtliga grenar under alla sanktionerade tävlingar.  
Förslag på övergångsregler: Under en övergångsperiod kan förbundets ansvar begränsas till de större 
tävlingarna (t ex alla tävlingar som året innan haft mer än ett visst antal deltagare, alternativt de 10 
största tävlingarna i antalet deltagare, eller de 25% största tävlingarna föregående år), men en tidssatt 
plan för ett totalansvar från förbundets sida bör finnas. 

2) Ersättning (arvode + reseersättning och boende) ska även utgå för alla "vanliga" domare 
på en tävling (så länge de är utbildade och finns i förbundets databas), om än en lägre 
ersättning än för en HD – dessa är fortfarande inte "vanliga funktionärer" och ska inte 
behandlas som sådana. Alla ersättningar söks hos, godkänns och betalas ut av förbundet. 

3) Information om domarbemanning på samtliga positioner på varje sanktionerad tävling i 
Sverige läggs in i databasen som beskrivs under punkt 12) nedan, med koppling till 
registrerade domare i databasen. Detta skapar spårbarhet vem som dömde vilken tävling 
och på vilken position, samt även vilka domslut som togs under tävlingen genom att 
protokoll läggs in för varje tävling.  

4) Svenska triathlonförbundet drar igång en marknadsföringskampanj under 
tävlingssäsongen 2017 för att rekrytera nya domare, och håller utbildningar i samband 
med alla tävlingar med exempelvis minst 100 deltagare. 
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5) Domare (på alla nivåer) förväntas ha en enhetlig utrustning och klädsel, t ex domarväst, 
jacka, keps mm. Utrustningen tas fram och tillhandahålls av förbundet, men beställs i rätt 
storlek av varje domare enskilt genom en webbshop (t ex förbundets existerande 
webbshop), till en rabatterad kostnad, och är sedan personlig. Vid alla tävlingar förväntas 
samtliga domare använda sin personliga utrustning.  

Problemområde 2 - enhetliga bedömningar 

6) Huvuddomare (HD) tilldelas alla sanktionerade tävlingar. Förbundet sköter tillsättning. 
Förslag på övergångsregler: Under en övergångsperiod kan även detta begränsas till de största tävlingarna 
(se punkt 1 ovan), utöver SM mm, men en tidssatt plan ska finnas för när detta gäller alla 
sanktionerade tävlingar. 

7) För att säkerställa tillgång på huvuddomare ökas deras ersättning (dvs arvode, utöver 
reseersättning och boende), och de får ersättning även för att vara HD på mindre 
arrangemang. Ersättning bör även utgå för att hålla domarutbildning i sitt närområde. 
Alla ersättningar söks hos och betalas ut av förbundet. 

8) Att vara huvuddomare (och/eller teknisk delegat) på ett visst antal svenska tävlingar per 
år införs som krav för att arbeta som Technical Official (TO) på ITU-tävlingar.  

9) Sanktion ges ej till tävlingar som inte har förutsättningar att kunna dömas på ett korrekt 
sätt. Redan i sanktionsansökan ska t ex hänsyn tas till tävlingsbanors längd i relation till 
antal deltagare som samtidigt befinner sig på banan, så att en icke-drafting tävling inte får 
sanktion om det är omöjligt att upprätthålla den regeln p g a antal tävlande på banan. 
Detta ska även gälla motions-, masters- och ungdomstävlingar. 

Problemområde 3 - reglementet 

10) En totalöversyn av reglementet genomförs genom att den svenska regelboken helt ersätts 
av ITU:s reglemente och istället införs ett antal standardiserade "undantag" som en 
svensk bilaga till ITU:s reglemente. De undantag som en arrangör tänker tillämpa anges 
vid sanktionsansökan och godkänns normalt om de finns med i den standardiserade 
listan.   

Problemområde 4 - regelverk och administration kring domare 

11) Svenska triathlonförbundet offentliggör en instruktion (regler) på sin hemsida vad som 
gäller för domare, t ex olika nivåer på domare, vilken utbildning man ska ha, praktikkrav 
för domare, hur ofta utbildningen ska uppdateras, vilka ersättningsnivåer som gäller och 
hur dessa söks, vilken utrustning som krävs, var och när utbildningar hålls osv. Detta bör 
även inkludera en procedur för hantering av kritik mot domare, t ex hur anmäls en 
domare som inte håller måttet och hur bedöms det av förbundet? Regelverket och 
ersättningsnivåerna uppdateras årligen.  

12) En databas med alla domare, kontaktuppgifter, deras utbildningsdatum, erfarenhet, samt 
vilka domare som dömt på vilken position på varje tävling i Sverige under året inrättas 
inför säsongen 2017. Domare raderas ur databasen efter ett visst antal år av inaktivitet, 
dvs inte agerat domare på någon tävling i databasen och inte uppdaterat sin 
domarutbildning. Om förbundets ansvarige inte själv är kompetent att utveckla och 
underhålla denna databas köps tjänsten in, och i möjligaste mån utnyttjas existerande 
verktyg såsom anpassningar av RF:s IdrottOnline. 
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13) Ett intranät upprättas för alla domare, integrerat med ovanstående databas, där domare
kan kommunicera med varandra, ladda ner aktuell version av relevanta dokument, hitta
uppdaterat domarutbildningsmaterial mm.

Motionen insänd av IK Hakarpspojkarna, triathlonsektionen. 

Jönköping, 2017-02-22 

____________________ 

Patrik Holst 
Ordförande IKHP-triathlon 

Motionen stöds och har medförfattats av: 

Trifit IF, genom Christian Kirchberger 
christian@trifit.se 
076 3243906 

Huvuddomare Eva Blomqvist (medlem i IKHP-triathlon) 
evabl444@gmail.com 
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Förbundsstyrelsens	yttrande	

Motion	från	IKHP	

Se	motion	på	sidan	före	denna.	

Förbundsstyrelsen	föreslår:	

Att	årsmötet	beslutar	att	avslå	motionen.	

Förbundsstyrelsens	motivering:	

Motionen	från	IKHP	tar	upp	ett	av	flera	viktiga	utvecklingsområden	inom	svensk	triathlon.	
Att	arbeta	för	att	skapa	säkra	och	rättvisa	tävlingar	är	en	självklarhet.	Ett	sådant	arbete	
pågår	redan	idag	och	en	utveckling	ligger	inom	ramen	för	Svensk	Triathlon	2020.		

Under	2016	arrangerade	exempelvis	förbundet	sex	utbildningstillfällen	på	olika	orter	för	
föreningarna	och	66	nya	domare	utbildades.	Arrangörerna	erbjöds	att	köpa	enhetlig	klädsel	
genom	förbundets	sponsoravtal	till	självkostnadspris	och	ett	framtaget	”domarkit”.	En	
förteckning	över	domare	med	kontaktuppgifter	och	när	de	utbildats	finns.	Och	det	finns	ett	
system	för	uppföljning	av	beslut	etcetera	och	avsatt	tid	för	anställd	personal	på	kansliet	att	
arbeta	med	domar-	och	regelfrågor.	Men	självklart	som	i	alla	sammanhang	kan	allt	göras	
mer	och	bättre.	

Om	föreningarnas	och	förbundets	resurser	var	obegränsade,	skulle	motionärens	hela	
program	kunna	sjösättas	omgående.	Men	förbundsstyrelsens	uppfattning	är	att	olika	
behov	måste	vägas	mot	varandra	så	att	föreningarnas	och	förbundets	resurser	fördelas	
utifrån	flera	behov,	samtidigt	som	det	inte	är	rimligt	att	föreningar/arrangörer	åläggs	
kostnader	som	inte	står	i	relation	till	ökade	intäkter.		

Förbundsstyrelsens	uppfattning	tar	sin	utgångspunkt	i	att	svensk	triathlons	resurser	skall	
betraktas	som	en	helhet	i	sammantaget.	En	ökad	kostnad	måste,	om	inte	ytterligare	medel	
tillförs,	tas	genom	att	en	annan	del	av	verksamheten	får	mindre.	En	kostnadsökning	
försvinner	inte	genom	att	skjuta	den	mellan	föreningar	och	förbund.		

Motionären	anger	att	finansieringen	av	programmet	skall	ske	genom	arrangörernas	
sanktionsavgifter	och	det	skall	göras	redan	2017.	I	dag	utgör	sanktionsavgifterna	mindre	än	
fyra	procent	av	förbundets	intäkter	(ca	400.000	SEK).	Endast	vid	ett	överslag	på	
genomförandet	av	motionen	kan	enkelt	konstateras	att	kostnaden	blir	flerdubbelt	högre.	
Och	då	handlar	det	enbart	om	en	fråga	inom	arrangemang	(domare	och	regler),	samtidigt	
som	det	finns	flera	andra	frågor	bara	inom	verksamhetsområdet	arrangemang	som	kräver	
resurser.	Utifrån	det	finns	två	val;	antingen	ålägga	föreningarna	att	betala	högre	
sanktionsavgifter,	eller	att	ta	medel	från	andra	verksamhetsområden	-	elit,	barn	och	
ungdom,	kommunikation	etcetera	-	för	att	lösa	finansieringen.		

Svar på motionen ovan
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Förbundsstyrelsen	vill	också	i	sammanhanget	lyfta	fram	ett	annat	för	föreningarnas	och	
idrottsrörelsen	viktigt	perspektiv.	Vi	har	självklart	inget	emot	att	triathlontävlingar	
arrangeras	av	bolag.	Tvärtom	ser	vi	det	som	mycket	positivt	och	samverkar	på	olika	sätt	
enligt	grundinställningen	att	ju	mer	triathlon	desto	bättre.	Vi	hör	till	samma	ekosystem.	
Dock	är	det	självklart	förbundsstyrelsens	uppdrag	att	i	olika	sammanhang	säkerställa	och	
tillvarata	föreningarnas	gemensamma	intresse.	Som	motionen	är	utformad,	kommer	om	
den	bifalls	bland	annat	en	överföring	av	kostnader	att	ske,	från	bolag	till	föreningslivet.	
Detta	menar	förbundsstyrelsen	inte	är	ett	skeende	som	är	i	medlemmarnas	och	den	ideella	
idrottsrörelsens	intresse.		

Sammantaget	anser	förbundsstyrelsen	att	frågan	om	kvalitetsförbättring	avseende	frågor	
om	domare	och	regelefterlevnad	är	viktig,	att	detta	arbete	redan	är	pågående	och	växlas	
upp	alltefter	som	svensk	triathlon	växer,	att	olika	behov	måsta	vägas	mot	varandra	och	att	
kostnadstäckning	för	genomförande	av	motionen	kräver	att	man	antingen	avvecklar	delar	i	
andra	verksamhetsområden	eller	att	föreningarna	åläggs	kostnader	som	inte	motsvaras	av	
högre	intäkter.	

	

/	Förbundsstyrelsen	
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Styrelse

Valberedningens förslag på en tid av två år är:

Ordförande

Beth Friberg - omval  - till 2019 

Ledamöter

Jesper Svensson - omval  - till 2019

Lotta Kellander - omval  - till 2019

Jonas Djurback - omval  - till 2019

Aron Modig - nyval   - till 2019

Övriga nomineringar som inkommit till valberedningen:

Pär Törnhult

Ledamöter kvar till 2018: 

Ria Damgren Nilsson  - till 2018

Pär Anth    - till 2018

Lena Isgren    - till 2018

Erik Björkman   - till 2018

Valberedningen har bestått av:

Ordförande – Ann Axelsson

Ledamot – Mikael Stolpe

Ledamot – Annie Andersson

Valberedningens förslag



SVENSK TRIATHLON 2020 
 

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



VISION FÖR 
SVENSK TRIATHLON

 
 

Svensk triathlon – världens bästa! 



VERKSAMHETSIDÉ FÖR 
SVENSK TRIATHLON

  
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. 



Glädje 
Engagemang 

Hänsyn 
Utvecklande 
Samverkan 

VÄRDEGRUND FÖR 
SVENSK TRIATHLON



GLÄDJE

All verksamhet inom Svensk Triathlon ska 
genomsyras av ett positivt klimat där vi 
uppmuntrar och motiverar varandra. 
Det ska vara roligt att utöva och engagera 
sig i triathlon – då vill man fortsätta.  



ENGAGEMANG

Alla som vill engagera sig inom triathlon ska 
mötas av en positiv attityd. Personer som 
tar ansvar och är delaktiga i att utveckla 
vår idrott ska uppmuntras och känna 
inspiration att fortsätta.  



HÄNSYN

Inom Svensk Triathlon står vi för Fair Play. 
Vi har förståelse och visar respekt för 
varandra både på och utanför 
tävlingsarenan. 



UTVECKLANDE

Inom Svensk Triathlon vill vi hela tiden bli 
bättre och utvecklas genom att lära av 
varandra och andra. Triathlon är en 
nytänkande och nyfiken idrott.  



SAMVERKAN

Genom att arbeta tillsammans kan vi 
åstadkomma mer. All samverkan – mellan 
föreningar och förbund, mellan föreningar, 
och med andra aktörer – utvecklar vår 
idrott till nya nivåer.  



VERKSAMHETSOMRÅDEN

Kärnverksamhet
•  Arrangemang 
•  Bredd och motion 
•  Barn och ungdom 
•  Elit 
•  Paratriathlon 

Stödverksamhet
•  Marknad 
•  Kommunikation  
•  Utbildning 
•  Omvärld 



*Internationell tävling = sanktionerad av global/internationell organisation 

	

Arrangemang – mål

2020 ska Svensk Triathlon

•  Arrangera 200 tävlingar  
–  Varav 40 med barn- och ungdomsklasser 
–  Varav 60 renodlade tri4fun-tävlingar 
–  Varav sex tävlingar med paraklasser 

•  Arrangera sex internationella* tävlingar 
•  Ha 30 000 starter 
•  Ha etablerat ett stort event med 6 000 deltagare  



Arrangemang – aktiviteter
SF 
•  Skapa en tydlig struktur, strategi och organisation 
•  Ta fram styrdokument avseende sanktion och 

kategorisera olika typer av arrangemang 
•  Identifiera och stödja nya arrangörer 
•  Utveckla ett bra stöd för arrangörer  
•  Uppdatera arrangörsmanual 
•  Årligen uppdatera reglementet 
•  Verka för etablering av internationella tävlingar 
•  Verka för etablering av fler duathlontävlingar 
•  Ta fram utbildningsprogram för arrangörer, TD*, HD* och 

domare  
•  Erbjuda utbildning för samtliga arrangörer 
•  Rekrytera, utbilda och certifiera TD, HD och domare  
•  Uppmuntra och stödja TD och HD att vidareutbilda sig 

inom ITU:s TO**-program 
  

SF forts. 
•  Certifiera en TO-utbildare  
•  Samverka med föreningar och destinationer, samt 

andra idrotter och aktörer 
 
 
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

2020 ska Svensk Triathlon

•  Ha 400 anslutna föreningar 
•  Ha 12 000 medlemmar i föreningarna 

(i snitt 30 per förening) 
•  Ha 4 000 licenserade triathleter 
•  Ha en trupp med 50 age group på EM/VM i Europa 

och 30 age group på VM på annan kontinent 



SF fortsättning 
•  Samverka med föreningarna för etablering av 

större triathlontävlingar 
•  Utveckla föreningsserien 
•  Marknadsföra och utveckla årets triathlondag 
•  Samverka med andra aktörer 
 
Föreningar 
•  Bedriva olika gemensamma aktiviteter så att alla 

som vill kan delta utifrån ambition och kapacitet 
•  Skapa enkel och effektiv föreningsadministration 
•  Utveckla föreningen med hjälp av SISU 

Idrottsutbildarna 
•  Marknadsföra föreningen och välkomna nya 

medlemmar 
•  Samverka med andra föreningar och förbund 
•  Koppla erbjudanden till licensen 
•  Skapa virtuella triathlonbanor 
•  Genomföra årets triathlondag 
•  Uppmuntra till och underlätta tävlingsdeltagande 

Bredd och motion – aktiviteter
SF 
•  Kommunicera fördelarna med att vara med 

i en förening 
•  Underlätta bildandet av en förening 
•  Förenkla och stödja föreningsarbete 
•  Etablera triathlon i andra idrottsföreningar 
•  Samordna och uppmuntra till samverkan 

och nätverk mellan föreningarna i distrikten 
•  Stimulera till föreningsutveckling med hjälp 

av SISU Idrottsutbildarna 
•  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 



 
2020 ska Svensk Triathlon

•  Ha 60 föreningar med barn- och ungdomsverksamhet 
•  Redovisa 40 000 deltagartillfällen LOK* 
•  Ha 3 000 starter i åldrarna 0-19 år 
•  Arrangera 100 tävlingar där barn och ungdomar kan 

delta 

*LOK = Lokalt aktivitetsstöd 

Barn och ungdom – mål



SF 
•  Färdigställa och implementera tri4fun-

konceptet 
•  Inspirera, rekrytera och utbilda ledare 
•  Stödja föreningar och ledare att starta och 

bedriva träning och tävling 
•  Genomföra nationella läger 
•  Stödja regionala läger  
•  Samordna och uppmuntra verksamhet 

mellan ledare och föreningar  
•  Initiera samverkan med andra idrotter, 

organisationer och skolor.  
•  Initiera samverkan med andra idrotter, 

organisationer och skolor. 
 

 
 

Föreningar 
•  Bedriva träning och tävling i enlighet med 

tri4fun-konceptet 
•  Rekrytera, uppmuntra och stödja ledare 
•  Rekrytera och behålla unga utövare 
•  Redovisa LOK-stöd 
•  Stimulera barn och ungdomar att prova på 

triathlon i lekfulla former (inte nödvändigtvis 
tävling) 

•  Arrangera tävlingar och prova-på-tillfällen   
•  Samverka med andra idrotter, organisationer 

och skolor  

Barn och ungdom – aktiviteter



*NIU = Nationellt godkänd idrottsutbildning, RIG = Riksidrottsgymnasium, 
RIU = Riksidrottsuniversitet, NEC = Nationellt Elitcentra 

	

2020 ska Svensk Triathlon

•  Vinna medaljer på internationella mästerskap 
(dam och herr) 

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

•  Sex aktiva på topp-100 på ITU-rankingen 

Elit – mål



SF 
•  Skapa en tydlig struktur, strategi och organisation 
•  Rekrytera och utbilda elittränare 
•  Utveckla tränarteam 
•  Certifiera elittränare 
•  Utveckla och erbjuda medicinsk support 
•  Skapa nya och utveckla befintliga elitmiljöer 
•  Etablera träningsmiljö sommartid 
•  Genomföra träningsläger 
•  Utbilda våra elitaktiva 
•  Uppmuntra och skapa förutsättningar för fler att tävla 

internationellt 
•  Initiera och utveckla samarbete med andra länder, 

idrotter och organisationer 
•  Utforma aktuell utvecklingstrappa och kravanalys 
•  Utforma tydliga kriterier för elitverksamheten 
•  Genomföra relevanta fysiska tester 

 
 
 

Föreningar 
•  Bedriva och stödja elitverksamhet 
•  Utforma elitutvecklingsplan i linje med STF:s 

utvecklingstrappa, kravanalys och kriterier  
•  Rekrytera, uppmuntra och stötta elittränare 
•  Samverka med andra föreningar, idrotter och 

organisationer 

Elit – aktiviteter



2020 ska Svensk Triathlon

•  Ha en certifierad klassificerare 
•  Ha 50 klassificerade paratriathleter 
•  Ha 100 starter av klassificerade paratriathleter 
•  Arrangera SM i Paratriathlon 
•  Ha två deltagare på Paralympics 

Paratriathlon – mål



SF 
•  Skapa en tydlig struktur, strategi och organisation 
•  Ta fram handlingsplan och säkerställ finansiering  
•  Rekrytera och utbilda ledare/tränare  
•  Rekrytera och utbilda klassificerare 
•  Rekrytera aktiva och erbjuda bra stöd 
•  Uppmuntra och stödja tävlande 
•  Utveckla ett bra arrangörsstöd 
•  Samverka med andra idrotter och länder 
•  Samverka med forskare och andra aktörer 
 

 
 

Föreningar 
•  Välkomna och underlätta för paratriathleter i 

föreningens verksamhet 
•  Samverka med andra föreningar, idrotter och 

organisationer 
•  Erbjuda paraklasser i arrangemang 

Paratriathlon – aktiviteter



*Value in kind – varor eller tjänster, istället för kontanter 

	

2020 ska Svensk Triathlon

•  Ha tecknat samarbetsavtal till ett totalt värde av tio 
miljoner kronor varav: 
 

a)  sex miljoner från sponsorer – kontant och/eller VIK* 
b)  fyra miljoner från destinationer – kontant och/eller 

VIK* 

Marknad – mål



SF 
•  Ha en tydlig process/strategi för att skaffa fler 

och behålla sponsorer 
1.  Utveckla och skapa säljbara produkter 
2.  Paketera våra erbjudande 
3.  Definiera vår modell på sponsorstruktur 
4.  Identifiera våra tänkbara sponsorer 
5.  Bearbeta potentiella sponsorer 
6.  Teckna avtal 
7.  Aktivera och utveckla sponsorskapet 

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

 
 

Föreningar 
•  Medverka via ambassadörer vid aktivering 
•  Medverka via medlemmar vid aktivering som 

även gynnar lokalt 
•  Ta del av sponsorerbjudande och samarbete 

lokalt 
•  Vid val mellan likvärdiga varor och tjänster 

prioritera företag som valt att samarbeta 
med/sponsra svensk triathlon 

•  Motivera och inspirera lokal sponsor att även 
samarbeta centralt 

 

Marknad – aktiviteter



2020 ska Svensk Triathlon

•  Ha en attraktiv webbplats med 500 000 besök 
•  Ha 15 000 personer som följer Svensk Triathlon på 

sociala medier 
•  Ha användarvänliga digitala plattformar för förbund, 

föreningar, arrangörer och utövare 
•  Ha en tydlig och relevant närvaro i media samt 

producera och distribuera innehåll via egna kanaler 

Kommunikation – mål



SF 
•  Utveckla en tydlig strategi och struktur för 

kommunikationsarbetet 
1. Fastställa årlig kommunikationsplan 
2. Anta policy för webb och sociala medier 
3. Fastställa grafisk manual 
4. Fastställa PR-plan 
5. Fastställa årlig marknadsplan  

•  Utveckla innehållet på webbplatsen  
•  Upprätta aktivitetsplan med delmål för att öka antalet 

följare på sociala medier 
•  Starta arbetsgrupp kring nya digitala plattformar  
•  Samverka med andra plattformar/kanaler där 

(potentiella) triathleter redan finns  
•  Inleda samarbete avseende produktion och 

distribution för att sända SM och andra tävlingar 
•  Skriva debattartiklar kring ämnen som berör idrott 

och samhälle 

 
 

Föreningar 
•  Ansluta sig till IdrottOnline 
•  Ta del av och använda STF:s 

kommunikationsplan som stöd  
•  Utse ansvarig i föreningen som arbetar med 

press/media/kommunikation 
•  Delta i utbildning kring kommunikation/

marknadsföring/sociala medier som SISU 
tillhandahåller 

•  Underlätta för medlemmar att ta del av 
förbundsinformation 

•  Tillhandahålla uppdaterat medlemsregister 

Kommunikation – aktiviteter



2020 ska Svensk Triathlon
Notera: De flesta utbildningsmål och aktiviteter ligger inom respektive verksamhetsområde 

•  Ha 50 föreningar i samarbete med SISU 
Idrottsutbildarna 

•  Redovisa 3 000 studietimmar i IdrottOnline 
•  Ha egen utbildning för motionärer 
•  Ha egen utbildning för tränare till motionärer 

 

 

 

 

Utbildning – mål



SF 
•  Informera och kommunicera SISU 

Idrottsutbildarnas roll och utbud 
•  Ta fram en utbildningsplan och arrangera 

utbildningar för motionärer 
•  Ta fram en utbildningsplan och arrangera 

utbildning för tränare till motionärer 
•  Utveckla och erbjuda utbildningar digitalt 
•  Registrera studietimmar i IdrottOnline 

Föreningar 
•  Utbilda tränare och medlemmar 
•  Samverka med SISU Idrottsutbildarna 
•  Registrera studietimmar i IdrottOnline 

Utbildning – aktiviteter



2020 ska Svensk Triathlon

•  Vara representerat i viktiga organ, såväl nationellt som 
internationellt 

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

 

 

 

 

Omvärld – mål



SF 
•  Aktivt medverka på ITU:s och ETU:s 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 
 
 

Föreningar 
•  Omvärldsbevaka lokalt och nationellt  
•  Engagera sig i RF:s och SISU Idrottsutbildarnas 

distriktsförbund 
•  Engagera sig i idrottspolitiska frågor lokalt 

Omvärld – aktiviteter



#SVENSKTRIATHLON 
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