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Härliga	  triathleter	  som	  kört	  Tri4fun.	  
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Varmt	  välkommen	  till	  Svenska	  Triathlonförbundets	  årsmöte	  2014	  
	  
Trenden	  håller	  i	  sig	  och	  svensk	  triathlon	  försätter	  att	  växa	  väldigt	  fint.	  Allt	  fler	  vill	  prova	  
triathlon	  och	  vara	  en	  del	  av	  vår	  rörelse.	  För	  alla	  som	  varit	  med	  ett	  tag	  är	  det	  oerhört	  
inspirerande	  och	  kul	  att	  kunna	  välkomna	  allt	  fler.	  
	  
Att	  det	  går	  så	  bra	  beror	  både	  på	  att	  triathlon	  är	  en	  fin	  idrott	  i	  sig	  och	  det	  målmedvetna	  och	  
strukturerade	  arbete	  som	  vi	  genomför	  tillsammans.	  Föreningar,	  dess	  medlemmar	  och	  
förbund.	  Svensk	  triathlon.	  Vi	  kan	  återigen	  stanna	  upp	  ett	  ögonblick	  och	  känna	  stolthet	  och	  
glädje.	  
	  
Nu	  får	  vi	  återigen	  träffas	  och	  diskutera	  det	  som	  varit,	  men	  framför	  allt	  planera	  inför	  
framtiden.	  Sätta	  nya	  höga	  mål	  och	  bestämma	  hur	  vi	  tillsammans	  når	  dem.	  För	  dit	  vi	  nått	  
hittills	  är	  trots	  allt	  bara	  början.	  	  
	  
Varmt	  välkommen	  till	  Svenska	  Triathlonförbundets	  årsmöte	  2014.	  
	  
	  
Ria	  Damgren	  Nilsson	   Ola	  Silvdahl	  
Ordförande	   Generalsekreterare	  	  
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Protokoll	  Årsmöte	  2014	  

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

2. Upprop	  hålls	  och	  röstlängden	  fastställs.

3. Mötet	  förklaras	  behörigt	  utlysts.

4. Björn	  Eriksson,	  ledamot	  i	  Riksidrottsstyrelsen,	  väljs	  till	  ordförande	  på	  mötet.

5. Ola	  Silvdahl	  väljs	  till	  sekreterare	  på	  mötet.

6. Stefan	  Aldén	  och	  Annette	  Persson	  väljs	  till	  rösträknare	  och	  att	  justera	  protokollet.

7. Årsredovisning	  2013	  (bilaga	  1),	  Verksamhetsberättelse	  2013	  (bilaga	  3)	  och
Revisionsberättelsen	  (bilaga	  2)	  presenteras	  och	  läggs	  med	  godkännande	  till	  handlingarna.

8. Styrelsen	  beviljas	  ansvarsfrihet	  för	  verksamhetsåret	  2013.

9. Verksamhetsplan	  2014	  (bilaga	  4)	  och	  budget	  2014	  (bilaga	  5)	  presenteras	  och	  antas
enhälligt.

10. Motioner	  och	  förbundsstyrelsens	  förslag/propositioner

a) Distanser	  för	  barn	  och	  ungdom	  (bilaga	  6)

Beslutas	  att	  bifalla	  propositionen.	  

b) Nedskräpning	  (bilaga	  7)

Beslutas	  att	  bifalla	  propositionen.	  

c) Bojar	  (bilaga	  8)

Beslutas	  att	  bifalla	  propositionen.	  

d) Banlängd	  (bilaga	  9)

Beslutas	  att	  bifalla	  propositionen.	  

e) Sanktionsdatum	  (bilaga	  10)

Beslutas	  att	  bifalla	  propositionen.	  

f) Terrängtriathlon	  (bilaga	  11)

Beslutas	  att	  bifalla	  propositionen.	  
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g) Reglementsändringar	  (bilaga	  12)

Beslutas	  att	  bifalla	  propositionen.	  

h) SM	  eller	  RM	  (bilaga	  13)

Beslutas	  att	  avslå	  motionen.

11. SM	  2015

Informerades	  om	  SM	  2015:

Olympisk	  –	  Västerås
Sprint	  –	  Umeå
Lång	  –	  ej	  beslutad
Medel	  –	  Jönköping
Duathlon	  –	  ej	  beslutad

12. Avgifter	  för	  2015

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	  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.

13. Beslutas	  enhälligt	  att	  välja	  följande	  personer	  på	  angiven	  tid	  som	  ledamöter	  att	  ingå	  i
förbundsstyrelsen:

Joakim	  Sundh 2	  år	   ordinarie	  ledamot	   omval	  
Pär	  Anth 2	  år	   ordinarie	  ledamot	   omval	  
Erik	  Björkman 2	  år	   ordinarie	  ledamot	   nyval	  
Beth	  Friberg 2	  år	   ordinarie	  ledamot	   nyval	  

14. Beslutas	  att	  för	  en	  tid	  av	  ett	  år	  välja	  Gunnar	  Andersson	  som	  förbundets	  revisor	  och	  som
dennes	  suppleant	  Lena	  Ardbo.	  Båda	  är	  verksamma	  på	  revisionsbyrån	  Deloitte.

15. Beslutas	  enhälligt	  att	  skrivningen	  ”minst	  en	  kvinna	  skall	  ingå”	  syftar	  till	  att	  både	  kvinnor	  och
män	  skall	  ingå	  i	  valberedningen.

Beslutas	  att	  för	  en	  tid	  av	  ett	  år	  välja	  följande	  personer	  att	  ingå	  i	  valberedningen:

Micke	  Thorén	  –	  ordförande/sammankallande
Ann	  Axelsson
Gun	  Alexandersson	  Malm





Årsredovisning	  för	  räkenskapsåret	  2013-‐01-‐01–	  2013-‐12-‐31	  

Styrelsen	  för	  Svenska	  Triathlonförbundet	  avger	  härmed	  följande	  årsredovisning.	  

Innehåll	   Sida	  

Förvaltningsberättelse	   2	  
Resultaträkning	   3	  
Balansräkning	   4	  
Tilläggsupplysningar	   6	  

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

Verksamhetens	  art	  och	  inriktning	  
• Svenska	  Triathlonförbundet	  (STF)	  är	  en	  ideell	  förening	  med	  uppgift	  att	  administrera,

utveckla	  och	  marknadsföra	  idrotten	  triathlon,	  samt	  multisporterna	  duathlon,	  aquathlon	  
och	  vintertriathlon	  i	  Sverige.	  	  

• STF	  är	  anslutet	  till	  Riksidrottsförbundet,	  Sveriges	  Olympiska	  Kommitté,	  International
Triathlon	  Union	  (ITU)	  och	  European	  Triathlon	  Union.	  

Väsentliga	  händelser	  under	  räkenskapsåret	  
• Eva	  Nyström	  vann	  guld	  på	  VM	  och	  silver	  på	  EM	  i	  duathlon	  på	  långdistans,	  samt	  kom	  tvåa	  i

Ironman	  Kalmar	  och	  i	  Ironman	  St	  Pölten.	  
• Lisa	  Nordén	  vann	  Beijing	  International	  Triathlon	  och	  IM	  70,3	  Syracuse.
• Åsa	  Lundström	  vann	  Ironman	  Lake	  Tahoe.
• STF	  har	  gemensamt	  med	  medlemsföreningar	  och	  World	  Triathlon	  Stockholm	  AB	  (WTS)

arrangerat	  en	  VM	  deltävling	  i	  centrala	  Stockholm.	  STF	  och	  dess	  medlemsföreningar	  äger
34	  %	  i	  WTS.

• STF	  har	  gemensamt	  med	  medlemsföreningar	  arrangerat	  fem	  SM	  och	  genomfört	  AXA
Svenska	  Triathlon	  Cupen.

• Kalmar	  Triathlon	  arrangerades	  för	  första	  året	  med	  Ironmanstatus.
• Ria	  Damgren	  Nilsson	  är	  ledamot	  i	  ITU:s	  executive	  board.
• STF	  har	  bedrivit	  ett	  projekt	  inom	  ramen	  för	  konceptet	  Tri4Fun.
• STF	  har	  i	  samarbete	  med	  Apollo	  arrangerat	  fyra	  breddläger	  på	  Fuerteventura.
• Triathlon	  har	  fortsatt	  mycket	  stark	  tillväxt	  i	  Sverige	  och	  internationellt.

Medlemmar	  
• 177	  (148)	  föreningar	  var	  anslutna	  till	  STF	  per	  2013-12-31

Resultat	  och	  ställning	  
• 2013-‐års	  resultat	  innebar	  en	  vinst	  á	  	  183	  615	  	  kronor.

Idrottsföreningens	  ekonomiska	  utveckling	  i	  sammandrag:	  

2013	   2012	  

Nettoomsättning	   3	  404	  921	   2	  485	  460	  
Offentligrättsliga	  bidrag	   3	  846	  532	   4	  882	  918	  
Årets	  resultat	  	   183	  615	   45	  183	  
Eget	  kapital	   1	  007	  374	   823	  759	  
Antal	  anställda	  	   6	   7	  

Framtida	  utveckling	  och	  mål	  
• Att	  i	  linje	  med	  ett	  av	  STF	  långsiktiga	  mål	  etablera	  VM	  tävlingen	  i	  Stockholm,	  som	  en	  del	  i

International	  Triathlon	  Unions	  VM	  serie.	  	  
• Att	  fortsatta	  utveckla	  Svenska	  Triathlon	  Cupen	  och	  alla	  övriga	  arrangemang.
• Att	  etablera	  svenska	  triathleter	  på	  högsta	  internationella	  nivå.
• Att	  triathlon	  fortsätter	  att	  växa	  som	  bredd-‐	  och	  ungdomsidrott.

Föreningens	  resultat	  och	  ställning	  i	  övrigt	  framgår	  av	  efterföljande	  resultat-‐	  och	  balansräkning	  
med	  tilläggsupplysningar.	  	  
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RESULTATRÄKNING Not.
1

2013 2012
Intäkter
Nettoomsättning 2 3 404 921 2 485 460 
Offentligrättsliga bidrag 3 846 532 4 882 918 
Medlemsavgifter 114 000 84 500 
Summa intäkter 7 365 453 7 452 878 

Kostnader
Föreningskostnader 3 -3 183 657 -3 364 223 
Övriga externa kostnader -907 016 -845 910 
Personalkostnader 4 -3 099 677 -3 221 797 
Avskrivningar av materiella tillgångar
Summa kostnader -7 190 350 -7 431 930 

Verksamhetens resultat 175 103 20 948 

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter  8 659 24 460 
Räntekostnader -147 -225 

8 512 24 235 

Årets resultat 183 615 45 183 
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BALANSRÄKNING Not.
1

TILLGÅNGAR 2013 2012

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 5
Inventarier 0 0 

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i intressebolag 6 1 342 000 1 224 000 

1 342 000 1 224 000 

Summa anläggningstillgångar 1 342 000 1 224 000 

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Varulager 21 860 12 096 

21 860 12 096 
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 183 276 292 102 
Övriga fordringar 2 135 1 676 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 58 600 0 

244 011 293 778 

Kassa och bank 1 080 438 1 027 866 
1 080 438 1 027 866 

Summa omsättningstillgångar 1 346 309 1 333 739 

SUMMA TILLGÅNGAR 2 688 309 2 557 739 
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BALANSRÄKNING Not.

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 013 2 012 

Eget kapital 8
Balanserat kapital 823 759 778 576 
Årets resultat 183 615 45 183 

1 007 374 823 759 

Längfristiga skulder
Andra långfristiga skulder 9 1 050 000 1 050 000 

1 050 000 1 050 000 

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0 0 
Leverantörsskulder 0 0 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 630 935 683 980 

630 935 683 980 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 688 309 2 557 739 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR	  (Noter)	  
	  

Not	  1	   Redovisnings-‐	  och	  värderingsprinciper	  

Årsredovisningen	  har	  upprättats	  enligt	  bokföringslagen	  och	  årsredovisningslagen,	  samt	  
bokföringsnämndens	  allmänna	  råd	  för	  ideella	  föreningar.	  	  

Intäktsredovisning	  	  

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

Medlemsavgifter	  	  	  

Medlemsavgifter	  omfattar	  inbetalningar	  för	  medlemskap	  i	  STF.	  

Bidrag	  	  

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

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

Tillgångar	  	  

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

Datorer	   	   	   2	  år	  
Kontorsinventarier	   	   5	  år	  
	  
Fordringar	  

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

Utländska	  valutor	  

Fordringar	  och	  skulder	  i	  utländsk	  valuta	  värderas	  till	  balansdagens	  kurs.	  

Varulager	  (lager	  av	  handelsvaror)	  

Varulager	  värderas	  med	  tillämpning	  av	  först-‐in-‐ut-‐principen,	  till	  det	  lägsta	  av	  
anskaffningsvärdet	  och	  det	  verkliga	  värdet	  på	  balansdagen.	  
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	   	   2013	   2012	  

Not	  2	   	  Nettoomsättning	  	   	   	   	   2006	   2007	  

Nettoomsättningen	  fördelar	  sig	  enligt	  följande:	   	   	   	   	  
Idrottsverksamhetens	  intäkter	  	   3	  256	  873	   2	  371	  607	   	   	   	  
Lotterier,	  bingo	  och	  försäljningsintäkter	   148	  048	   113	  853	  
Summa	   	   3	  404	  921	   2	  485	  460	  

	  

	  

	  

Not	  3	   Upplysning	  om	  föreningskostnader	  

Idrottsverksamhetens	  kostnader	   3	  089	  328	   3	  259	  297	  
Försäljningskostnader	   94	  329	   104	  926	  
Summa	   	   3	  183	  657	   3	  364	  223	  
	  
	  
 
 
Not	  4	   Medelantal	  anställda,	  löner	  och	  andra	  ersättningar,	  samt	  sociala	  kostnader	  	  

	  
Medelantal	  anställda	   2013	   	   2012	  

	   Antal	  	   Varav	   Antal	   Varav	  
	   anställda	  	   män	   anställda	   män	  
	  
	   6	   	  70	  %	   7	   70	  %	  
	  

	  

Löner	  och	  andra	  ersättningar	  och	  
sociala	  kostnader	   2013	   	  	   2012	  
	   Löner	  och	   Sociala	   Löner	  och	   Sociala	  
	   andra	  ersätt-‐	   kostnader	   andra	  ersätt-‐	   kostnader	  
	   ningar	   (varav	  pensions	   ningar	   (varav	  pensions
	   	   kostnader	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   kostnader)	  	  	  
	  
	   2	  168	  044	   806	  659	   2	  287	  164	   805	  062	  
	   	   (125	  462)	   	   (99	  237)	  
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Styrelseledamöter	  och	   2013	   2012	  
ledande	  befattningshavare	   	  

	   Antal	   Varav	   Antal	  	   Varav	  	  
	   	   kvinnor	   	   kvinnor	  

Styrelseledamöter	   9	   5	   8	   5	  
Generalsekreterare	   1	   -‐	   1	   -‐	   	  
	   	  
	  
 
 
Not	  5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Inventarier	  och	  verktyg	  	  	  
	  	   2013	   2012	  
Ingående	  anskaffningsvärde	   51	  346	   51	  346	  
Årets	  investeringar	   0	   0	  
Utgående	  ackumulerade	  anskaffningsvärden	   51	  346	   51	  346	  
	  
Ingående	  avskrivningar	  enligt	  plan	   51	  346	   51	  346	  
Årets	  avskrivning	   0	   0	  
Utgående	  ackumulerade	  avskrivningar	  enligt	  plan	   51	  346	   51	  346	  
	  
Bokfört	  värde	   0	   0	  	  
	  
 
	  
Not	  6	   Aktier	  i	  intressebolag	  	  	   	   	   	  
	  
STF	  äger	  34	  %	  av	  aktierna	  i	  World	  Triathlon	  Stockholm	  AB	  (WTS).	  Övriga	  aktieägare	  är	  IEC	  in	  Sport	  
AB	  (55%)	  och	  International	  Triathlon	  Union	  (11%).	  STF:s	  generalsekreterare	  Ola	  Silvdahl	  är	  
styrelseledamot	  i	  WTS.	  Bolagets	  syfte	  är	  att	  driva	  VM	  deltävlingen	  i	  Stockholm	  och	  målsättningen	  
är	  att	  etablera	  denna	  i	  VM	  serien.	  Nuvarande	  kontrakt	  gäller	  2012-‐2014.	  Genom	  en	  
avtalsreglering	  mellan	  ägarna	  är	  STF:s	  risk	  i	  bolaget	  trots	  ägarandelen	  endast	  4	  %	  av	  bolagets	  
eventuella	  förlust.	  	  Se	  även	  not	  9.	  
	  
	  
	  
	  
Not	  7	   Förutbetalda	  kostnader	  och	  upplupna	  intäkter	  	  	   	   	  
	   	   2013	   2012	  
Förutbetalda	  hyror	   4	  125	   0	  
Övriga	  poster	   54	  475	   0	  
Summa	   58	  600	   0	  	  
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Not	  8	   Förändring	  av	  eget	  kapital	  
	   Balanserat	   Ändamåls	   Totalt	  
	   kapital	   bestämt	   eget	  kapital	  
Ingående	  balans	   823	  759	   0	   823	  759	   	  
Årets	  resultat	   183	  615	   	   183	  615	  
Utgående	  balans	   1	  007	  374	   0	   1	  007	  374	   	  
	  
	  
	  
	  
Not	  9	   Andra	  långfristiga	  skulder	   	   	   	  
	  
Dessa	  skulder	  är	  villkorade	  och	  behöver	  endast	  återbetalas	  förutsatt	  dels	  att	  bolaget	  World	  
Triathlon	  Stockholm	  AB	  (WTS)	  och	  VM-‐tävlingen	  drivs	  vidare,	  dels	  att	  WTS	  genererar	  vinst.	  Se	  
även	  not	  6.	  
	  
	  
Not	  10	   Upplupna	  kostnader	  och	  förutbetalda	  intäkter	  
	   2013	   2012	  
Upplupna	  semesterlöner	   161	  980	   113	  293	  	  
Avsättning	  distrikt	   184	  482	   96	  064	  
Tri4Fun	   100	  000	   40390	  
Övriga	  poster	   184	  472	   434	  233	  
Summa	   630	  934	   683	  980	  
	  
	  
	  
	  
	   	  



Svenska Triathlonförbundet

Budget och utfall 2013

Budget 2013 Utfall 2013-12-31
Ingående balans 823 759 823 759 

INTÄKTER
Arrangemang 2 621 500 2 724 209 

Bredd 100 000 409 027 
Ungdom 40 000 58 441 

Elit 751 500 795 600 
Marknad 50 000 113 839 

Kommunikation 0 0 
Utbildning 60 000 47 200 
Omvärld 50 000 0 
Ledning 0 0 
Kansli 0 0 

Personal 0 232 392 
Gemensam 2 411 000 2 572 540 

T4F 0 325 390 
Distrikt 0 94 750 

Summa intäkter 6 084 000 7 373 388 

KOSTNADER
Arrangemang 1 673 500 2 146 370 

Bredd 40 000 263 189 
Ungdom 90 000 89 033 

Elit 713 800 648 256 
Marknad 180 000 195 048 

Kommunikation 80 000 42 508 
Utbildning 60 000 61 725 
Omvärld 100 000 43 336 
Ledning 200 000 200 839 
Kansli 200 000 181 730 

Personal 2 600 000 2 870 781 
Gemensam 40 000 49 668 

T4F 0 302 540 
Distrikt 0 94 750 

Summa kostnader 5 977 300 7 189 773 

ÅRETS RESULTAT 106 700 183 615 

Utgående balans 930 459 1 007 374 





Verksamhetsberättelse	  2013	  
	  

Bredd	  	  
Under	  säsongen	  2013	  genomfördes	  fyra	  lägerveckor	  på	  Playitas/Fuerteventura.	  En	  på	  vintern,	  två	  på	  
våren	  och	  en	  på	  hösten.	  Resorna	  görs	  i	  samarbete	  med	  Apollo	  som	  en	  av	  STF:s	  sponsorer.	  
Träningsresorna	  har	  högt	  deltagarantal,	  får	  bra	  resultat	  i	  de	  utvärderingar	  som	  görs	  och	  innehållet	  
utvecklas	  löpande.	  
	  
STF	  arrangerade	  en	  ledarledd	  resa	  för	  age	  group	  till	  VM	  i	  London	  och	  uppslutningen	  var	  god.	  	  
	  
Svenska	  Triathlon	  Cupen	  (STC)	  genomfördes	  i	  bland	  annat	  alla	  age	  group	  klasser.	  I	  STC	  ingick	  fyra	  
deltävlingar	  (läs	  mer	  under	  Arrangemang).	  
	  
Antalet	  utövare	  som	  motionärer	  på	  olika	  nivå	  fortsatte	  att	  öka	  fantastiskt	  fint.	  Fler	  och	  fler	  hittar	  till	  
vår	  idrott	  och	  inser	  att	  triathlon	  är	  en	  sport	  där	  alla	  är	  välkomna	  och	  att	  den	  utövas	  på	  alla	  nivåer	  
utifrån	  ambition	  och	  egna	  förutsättningar.	  
	  
/	  Ola	  Silvdahl	  
	  
	  

Barn	  och	  ungdom	  
	  
Tri4Fun	  Playitas	  genomfördes	  för	  första	  gången.	  Syftet	  var	  i	  första	  hand	  att	  testa	  övningar	  och	  
struktur	  av	  Tri4Funkonceptet	  i	  praktiken.	  Under	  åtta	  sommarlovsveckor	  fick	  barn	  och	  ungdomar	  
chans	  att	  prova	  triathlon	  på	  semestern	  under	  ledning	  av	  STF-‐utbildade	  ledare.	  Rolig	  träning	  i	  alla	  tre	  
grenarna	  som	  knyts	  ihop	  i	  en	  minitriathlon.	  Närmare	  600	  barn	  deltog	  under	  sommaren	  och	  
responsen	  var	  överväldigande	  positiv.	  	  
	  
Idrottskonsulent	  barn	  och	  ungdom	  Kajsa	  Andersson	  anställdes	  i	  juni	  2013	  på	  50	  %	  för	  att	  arbeta	  med	  
barn	  och	  ungdomsfrågor.	  
	  
Kartläggning	  och	  analys	  av	  barn	  och	  ungdomsverksamheten	  och	  Idrottslyftet	  genomfördes	  under	  
hösten.	  Cirka	  10	  %	  av	  våra	  föreningar	  har	  idag	  verksamhet	  för	  unga	  och	  det	  finns	  ett	  stort	  behov	  av	  
stöd	  i	  barn	  och	  ungdomsfrågor	  hos	  föreningarna.	  Största	  utmaningarna	  är	  ledarbristen	  och	  tillgång	  
till	  anläggningar.	  Analysen	  ligger	  till	  grund	  för	  utvecklingsarbetet	  för	  barn	  och	  ungdomsområdet.	  	  
	  
Idrottslyftet	  fördelades	  under	  2013	  mellan	  17	  föreningar	  i	  form	  av	  uppstartsbidrag,	  
utvecklingsbidrag,	  materialpaket,	  utbildning	  och	  Tri4Fun-‐projekt.	  	  
	  
Tri4Fun	  Väst	  genomfördes	  inom	  ramen	  för	  Idrottslyftet	  i	  SK	  Elfsborg,	  Alingsås	  Triathlonklubb	  och	  
Borås	  Team	  triathlon.	  Rekryteringsaktiviteter	  genomfördes	  under	  och	  efter	  skoltid	  med	  uppföljning	  i	  
föreningarna.	  I	  Borås	  genomfördes	  också	  en	  riktad	  satsning	  för	  att	  nå	  ut	  till	  barn	  med	  
invandrarbakgrund	  som	  inte	  idrottar.	  	  
	  
Barn	  och	  ungdomsledarkonvent	  arrangerades	  i	  oktober.	  15	  ledare	  från	  föreningar	  runt	  om	  i	  landet	  
deltog	  under	  en	  helg	  i	  Motala.	  Programmet	  bestod	  av	  föreläsningar	  och	  processarbete	  kring	  
utvecklingen	  av	  barn	  och	  ungdomsverksamheten.	  Syftet	  var	  dels	  att	  inspirera	  ledarna	  men	  också	  att	  
samla	  in	  kunskap	  och	  förankra	  utvecklingsarbetet	  kring	  det	  kommande	  Tri4Fun	  konceptet.	  	  



	  
Det	  finns	  ett	  stort	  intresse	  hos	  barn	  och	  ungdomar	  att	  börja	  träna	  triathlon.	  2014	  kommer	  att	  ägnas	  
åt	  att	  skapa	  bra	  förutsättningar	  för	  föreningarna	  att	  rekrytera	  och	  ta	  hand	  om	  dessa.	  	  
	  
/	  	  Kajsa	  Andersson	  

	  
Utbildning	  
	  
Under	  2013	  anordnade	  STF,	  en	  juniortränarutbildning,	  förlagd	  till	  Bosön,	  Riksidrottscenter	  i	  
Stockholm.	  
	  
De	  blev	  utbildade	  inom	  ämnena,	  fysiologi,	  ledarskap,	  träningslära,	  träningsplanering	  och	  
idrottspsykologi	  och	  fick	  ta	  del	  av	  Svenska	  Triathlonförbundets	  nya	  utbildningsmaterial,	  
Triathlonstjärnan.	  Ett	  material	  som	  tar	  upp	  de	  viktigaste	  delarna	  inom	  svensk	  barn-‐,	  ungdom	  och	  
juniortriathlon.	  Materialet	  är	  uppbyggt	  med	  grund	  i	  LTAD.	  
	  
Föreläsare	  var	  bland	  annat	  Joakim	  Willén,	  ansvarig	  lärare	  på	  Triathlongymnasiet,	  Magnus	  Kilger,	  
doktorand	  inom	  Barn	  och	  ungdomsvetenskap	  med	  fokus	  på	  barns	  idrottande,	  Per	  Svenner,	  lärare	  i	  
bland	  annat	  träningslära	  på	  Bosön	  Folkhögskola.	  
	  
/	  	  Lotta	  Kellander	  

	  
	  
Elit	  
	  
Nedan	  presenteras	  de	  viktigaste	  aktiviteter	  som	  genomförds	  under	  2013.	  När	  vi	  summerar	  året	  som	  
gått	  kan	  vi	  se	  följande	  internationella	  toppresultat:	  
	  

• Eva	  Nyström	  1:a	  VM	  långdistansduathlon	  och	  2:a	  på	  EM,	  2:a	  IM	  Sweden	  
• Åsa	  Lundström	  1:a	  IM	  Lake	  Tahoe	  
• Lisa	  Nordén	  1:a	  Challenge	  Fuerteventura,	  IM	  70.3	  Syracuse	  och	  Beijing	  triathlon	  
• Camilla	  Lindholm	  3:a	  Challenge	  Rimini	  och	  4:a	  duathlon	  EM.	  

	  
	  
Elitmiljöer	  
	  
Riksidrottsgymnasiet	  i	  Motala	  
Under	  ledning	  av	  Joachim	  Willén	  och	  Marcus	  Wernström	  har	  flera	  av	  eleverna	  tagit	  rejäla	  kliv	  i	  
utvecklingen.	  	  Gabriel	  Sandör	  gjorde	  två	  bra	  lopp	  på	  junior	  EM	  och	  VM	  trots	  att	  han	  var	  ungdom.	  
De	  elever	  som	  går	  på	  RIG:et	  2013/2014	  är:	  Ida	  Wånggren,	  Johan	  Forsman,	  Gustav	  Andersson,	  Lovisa	  
Larsson,	  Eric	  Johansson,	  Axel	  Ek,	  Gabriel	  Sandör,	  Malin	  Cederberg,	  Marie	  Carlsson,	  Dennis	  Ullén,	  
Hampus	  Horndahl	  och	  Martin	  Magnusson.	  
	  
	  
Eftergymnasial	  elitmiljö	  
Samarbetet	  med	  Dala	  Sport	  Academy	  i	  Falun	  upphörde	  och	  det	  innebär	  att	  STF	  i	  dagsläget	  saknar	  en	  
postgymnasial	  elitmiljö.	  
	  
	   	  



Landslagets	  organisation	  har	  sett	  ut	  enligt	  följande:	  
• Förbundskapten	  långdistans:	  Johan	  Hellström	  
• Förbundskapten	  U23	  och	  senior	  kortdistans:	  Joakim	  Berggren	  
• Förbundskapten	  ungdom	  och	  junior:	  Joachim	  Willén	  

	  
Läger	  
	  
Två	  bra	  läger	  genomfördes	  på	  Playitas	  i	  januari	  och	  april.	  Samarbetsavtalet	  med	  Apollo	  är	  en	  viktig	  
del	  för	  utvecklingen	  av	  landslaget	  och	  till	  påsklägret	  lyckades	  jag	  förhandla	  fram	  ytterligare	  åtta	  
platser	  vilket	  gjorde	  att	  vi	  kunde	  blir	  en	  stor	  trupp	  med	  både	  lång-‐	  och	  kortdistansare.	  Till	  2014	  har	  
jag	  förhandlat	  fram	  en	  vecka	  till,	  detta	  innebär	  att	  vi	  har	  rätt	  till	  fyra	  veckor	  på	  Playitas	  mot	  tre	  
veckor	  tidigare	  år.	  
	  
För	  ungdomar	  och	  juniorer	  genomfördes	  ett	  sommarläger	  och	  ett	  höstläger	  i	  Motala.	  
	  
Långdistans	  
	  
Tävlingar	  
	  
Under	  2013	  har	  vi	  haft	  många	  bra	  resultat	  på	  långdistanssidan	  och	  vi	  har	  inte	  haft	  så	  många	  bra	  
långdistansare	  på	  länge.	  	  
	  
Resultat	  
	  
Damer	  
	  

• Lisa	  Norden	  1:a	  Challenge	  Fuerteventura,	  1:a	  IM	  70.3	  Syracuse	  
• Eva	  Nyström	  1:a	  Duathlon	  VM,	  2:a	  Duathlon	  EM,	  2	  IM	  70.3	  St.	  Pölten,	  2:a	  IM	  Sweden	  
• Åsa	  Lundström	  1:a	  IM	  Lake	  Tahoe,	  5:a	  IM	  Arizona	  
• Camilla	  Lindholm	  3:a	  Challenge	  Rimini,	  4:a	  Duathlon	  EM,	  4:a	  IM	  Köpenhamn,	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5:a	  IM	  Österrike	  
• Louise	  Rundqvist	  4:a	  IM	  Sweden	  
• Emma	  Graaf	  9:a	  IM	  Sweden	  

	  
Herrar	  
	  

• Pontus	  Lindberg	  8:a	  IM	  Sweden,	  7:a	  IM	  Florida	  
• David	  Näsvik	  6:a	  IM	  Sweden	  
• Karl-‐Johan	  Danielsson	  13:e	  IM	  Sweden,	  18:e	  EM	  70.3	  Barcelona	  
• Patrik	  Nilsson	  8:a	  Challenge	  Barcelona	  

	  
Kortdistans	  
	  
Tävlingar	  
	  
VM	  serien	  2013	  
Ingen	  deltog	  i	  hela	  serien	  då	  Lisa	  Nordén	  tog	  ett	  sabbatsår	  från	  ITU	  för	  att	  satsa	  på	  halv	  Ironman.	  
	  
EM	  och	  junior	  EM	  Alanya	  
Lisa	  ställde	  in	  i	  sista	  sekund	  pga.	  problem	  med	  foten.	  Det	  gjorde	  att	  Mikael	  Sahlberg	  var	  vår	  enda	  
senior,	  han	  gjorde	  en	  kanonsimning	  och	  var	  med	  den	  stora	  gruppen	  ut	  på	  cykeln.	  De	  enda	  som	  var	  



före	  var	  ett	  litet	  gäng	  som	  gick	  loss	  direkt.	  Tyvärr	  fällde	  en	  medtävlande	  Micke	  när	  den	  personen	  
gjorde	  en	  kraftig	  förflyttning	  i	  sida	  i	  klungan.	  Micke	  vurpade	  i	  45km/h	  och	  slog	  sig	  rätt	  illa	  vilket	  
gjorde	  att	  han	  fick	  bryta.	  Han	  ådrog	  sig	  en	  spricka	  i	  skuldran	  som	  gjorde	  att	  resten	  av	  säsongen	  fick	  
ställas	  in.	  Micke	  visade	  med	  sin	  simning	  att	  han	  lyft	  sig	  rejält	  och	  är	  utan	  konkurrens	  vår	  bästa	  kille	  på	  
seniorsidan	  (resten	  är	  fortfarande	  U23).	  
På	  juniorsidan	  tävlade	  Malin	  Cederberg,	  Marie	  Carlsson,	  Dennis	  Ullén	  och	  Gabriel	  Sandör.	  De	  var	  där	  
för	  att	  se	  och	  lära	  och	  gjorde	  lopp	  på	  den	  nivån	  man	  kunde	  förvänta.	  Gabriel	  som	  fortfarande	  är	  
ungdom	  gjorde	  en	  riktigt	  bra	  simning	  och	  första	  del	  på	  cykeln	  men	  även	  han	  vurpade	  när	  killen	  
framför	  föll.	  Gabriel	  slog	  sig	  inget	  och	  fullföljde	  men	  fick	  cykla	  halva	  loppet	  ensam.	  Ledare	  var	  Joakim	  
Berggren	  och	  Joachim	  Willén	  
	  
U23	  och	  ungdoms	  EM	  i	  Holten	  
Tyvärr	  blev	  det	  inga	  ungdomar	  då	  det	  var	  en	  stafett	  och	  en	  person	  tackade	  nej.	  I	  U23-‐loppet	  körde	  
Per	  Wangel	  och	  Tom	  Honig.	  Båda	  gjorde	  en	  något	  sämre	  simning	  än	  förväntat	  och	  hamnade	  en	  bit	  
bak	  på	  cyklingen.	  Per	  sprang	  upp	  sig	  i	  fältet	  medan	  Tom	  bröt	  pga.	  en	  fotskada	  han	  känt	  av	  veckan	  
innan	  loppet.	  Per	  slutade	  29:a.	  Ledare	  var	  Joakim	  Berggren	  
	  
JNM	  Tönsberg,	  Norge.	  18-‐19	  juli	  
Pojkar	  ungdom	  
Killarna	  startade	  först.	  Gabriel	  Sandör	  var	  tvåa	  upp	  från	  simningen	  i	  ungdomsklassen.	  En	  av	  Gabriels	  
konkurrenter	  från	  Norge,	  Gustav	  Iden	  (NOR)	  var	  hack	  i	  häl	  ut	  på	  cykeln.	  Cyklingen	  var	  kuperad	  och	  
teknisk	  och	  Gustav	  gick	  ikapp	  och	  ifrån	  Gabriel	  med	  50	  sekunder.	  Gustav	  var	  även	  stark	  på	  löpningen	  
denna	  dag	  och	  drog	  ifrån	  Gabriel	  ytterligare.	  Gabriel	  tog	  därmed	  silvermedaljen	  i	  ungdomsklassen.	  
Axel	  Ek	  slutade	  som	  7:a	  efter	  ett	  stabilt	  lopp	  fram	  till	  löpningen.	  Martin	  Johansson	  hade	  en	  stökig	  
simning	  men	  cyklade	  och	  sprang	  bra,	  in	  på	  en	  9:e	  plats.	  Johan	  hade	  mindre	  bra	  ben	  för	  dagen	  och	  tog	  
beslutet	  att	  bryta	  en	  bit	  in	  på	  löpningen.	  
	  
Pojkar	  junior	  
Norges	  junior	  killar	  satte	  upp	  ett	  högt	  tempo	  från	  start.	  Först	  upp	  var	  Jørgen	  Gundersen	  (NOR),	  tätt	  
följd	  av	  favoriten	  Christan	  Blumenfelt	  (NOR)	  och	  Henrik	  Goesch	  (FIN).	  Hampus	  Horndahl	  och	  Rasmus	  
Andersson	  var	  upp	  ca	  1min	  bakom	  täten	  och	  började	  jaga.	  Båda	  kämpade	  hela	  vägen	  och	  slutade	  6:a	  
respektive	  8:a.	  
	  
	  
Flickor	  ungdom	  
Både	  Clara	  Wiman	  och	  Madelen	  Rydqvist	  simmade	  mycket	  bra	  och	  låg	  först	  i	  ungdomsklassen	  efter	  
simmomentet.	  Norskan	  Vilde	  Tengesdal	  (NOR)	  tog	  över	  ledningen	  på	  cykeln	  och	  höll	  den	  fram	  till	  den	  
avslutande	  löpningen	  då	  danskan	  Alberte	  Kjær	  Pedersen	  sprang	  om	  Vilde	  och	  vann	  ungdomsklassen.	  
Madelen	  fullföljde	  sin	  fina	  simning	  med	  en	  bra	  cykel	  och	  löpning	  vilket	  gjorde	  att	  hon	  tog	  
bronspengen.	  Clara	  kämpade	  på	  den	  backiga	  banan	  men	  föll	  bakåt	  på	  cykel	  och	  löpningen	  och	  kom	  i	  
mål	  på	  en	  8:e	  plats.	  Kämpade	  gjorde	  även	  Lovisa	  Larsson	  som	  sprang	  i	  mål	  på	  en	  9:e	  plats.	  Ellen	  hade	  
en	  bra	  simning	  men	  fick	  kämpa	  mycket	  på	  den	  tuffa	  banan	  och	  var	  rejält	  trött	  i	  mål	  och	  blev	  10:a.	  
	  
Flickor	  junior	  
Tjejernas	  juniorklass	  leddes	  av	  Lotte	  Miller	  (NOR)	  från	  start	  till	  mål.	  Bakom	  Lotte	  gjorde	  Marie	  ännu	  
ett	  fint	  lopp	  denna	  säsong	  och	  tog	  silverplatsen	  i	  juniorklassen.	  Jessica	  Alberg	  simmade,	  cyklade	  och	  
sprang	  över	  förväntan	  och	  blev	  4:a	  i	  juniorklassen.	  	  
Summa	  summarum	  två	  silver,	  ett	  brons	  och	  fler	  prestationer	  över	  förväntan.	  Ledare	  var	  Joachim	  
Willén	  och	  Kasper	  Johansson.	  
	  
	   	  



WTS	  Stockholm	  
Lisa	  kom	  hem	  från	  USA	  för	  att	  köra	  sin	  enda	  VM-‐deltävling	  i	  år.	  Hon	  simmade	  sämre	  än	  förväntat	  
men	  cyklade	  bra.	  Under	  löpningen	  tappade	  hon	  rätt	  mycket	  men	  det	  berodde	  på	  att	  hon	  fick	  rejält	  
ont	  i	  foten	  efter	  5km	  och	  pga.	  av	  att	  hon	  inte	  kunnat	  träna	  löpning	  på	  ett	  bra	  sätt	  under	  hela	  
sommaren.	  	  
På	  herrsidan	  tävlade	  Per	  Wangel	  och	  Joel	  Vikner.	  Joel	  hade	  haft	  en	  mycket	  bra	  simform	  under	  hela	  
säsongen	  men	  gjorde	  en	  dålig	  simning	  vilket	  ledde	  till	  att	  han	  hamnade	  själv	  på	  cykeln	  och	  bröt.	  Per	  
gjorde	  sin	  bästa	  simning	  någonsin	  på	  denna	  nivå	  och	  var	  den	  första	  personen	  som	  inte	  kom	  med	  i	  
huvudklungan.	  Han	  sprang	  bra	  och	  slutade	  37:a.	  Ledare	  var	  Joakim	  Berggren	  
	  
U23	  och	  junior	  VM	  i	  London	  
Gabriel	  Sandör,	  gjorde	  ett	  bra	  lopp	  i	  juniorklassen	  och	  placerade	  sig	  på	  55:e	  plats.	  Gabriel	  som	  
fortfarande	  är	  ungdom	  var	  där	  för	  att	  se	  och	  lära	  och	  loppet	  var	  en	  viktig	  erfarenhet	  och	  sporre	  i	  
hans	  vidare	  satsning.	  
U23-‐loppet	  kördes	  av	  Per	  Wangel	  och	  Joel	  Vikner.	  Joel	  gjorde	  en	  simning	  på	  sin	  nivå	  och	  kom	  med	  i	  
tätgruppen	  medan	  Per	  simmade	  sämre	  än	  i	  Stockholm	  och	  hamnade	  i	  fjärdegruppen.	  Både	  Joel	  och	  
Per	  gjorde	  en	  bra	  löpning	  och	  sprang	  nästan	  på	  sekunden	  lika	  fort,	  de	  olika	  utgångslägena	  efter	  
cyklingen	  gjorde	  att	  Joel	  slutade	  på	  en	  fin	  19:e	  plats	  medan	  Per	  kom	  på	  40:e	  plats.	  Ledare	  var	  Joakim	  
Berggren	  
	  
Utbildning	  &	  Tränarutveckling	  
Joakim	  Berggren	  och	  Joachim	  Willén	  deltog	  på	  en	  utbildning	  med	  RF	  på	  Bosön	  som	  handlade	  om	  
”Urval	  och	  utveckling	  av	  talang”	  i	  februari.	  I	  december	  deltog	  Johan	  Hellström	  och	  Joakim	  Berggren	  
på	  RF	  elitidrottskonferens.	  
	  
/	  Joakim	  Berggren	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  



Arrangemang	  
	  
Under	  2013	  arrangerades	  92	  (2012:	  50st)	  tävlingar	  med	  sanktion	  från	  STF	  varav	  86	  (41)	  fokuserade	  
på	  triathlon,	  6	  (9)	  var	  rena	  duathlontävlingar	  och	  1	  (0)	  vintertriathlon.	  Av	  dessa	  var	  46	  (19)	  
distriktstävlingar.	  Totalt	  14133	  (10230)	  starter	  genomfördes,	  en	  ökning	  med	  38	  %	  (23	  %).	  	  
	  
Antalet	  starter	  i	  triathlon/duathlon-‐tävlingar	  2006-‐2013.	  
	  

	  
	  
	  
Arrangörer	  av	  Svenska	  Mästerskap	  under	  2013	  var:	  
	  
SM	  Sprint	  distans	  Svensk	  Triathlon,	  Halmstad	  
	   *	  Stafett-‐SM	  ställdes	  in	  då	  antalet	  anmälda	  lag	  var	  mycket	  lågt	  (8	  i	  seniorklass)	  
SM	  Olympisk	  distans	  IKHP,	  Jönköping	  
SM	  Medeldistans	  Active	  Island	  Tjörn,	  Tjörn	  
SM	  Långdistans	  Motala	  AIF	  IA,	  Motala	  
SM	  Duathlon	  Formtopp	  IF,	  Knivsta	  
	  
	  
Svenska	  Triathlon	  Cupen	  2013	  arrangerades	  med	  följande	  deltävlingar:	  
	  
AXA	  Halmstad	  Triathlon,	  Svensk	  Triathlon	  
Västerås	  Triathlon,	  Svensk	  Triathlon	  
Malmö	  Triathlon,	  Svensk	  Triathlon	  
Vätter	  Challenge,	  IKHP	  
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World	  Triathlon	  Stockholm	  
	  
2013	  stod	  Sverige	  och	  Stockholm	  återigen	  värd	  för	  en	  VM-‐deltävling.	  
	  
Tävlingarna	  genomfördes	  i	  området	  kring	  Slottet	  och	  Gamla	  Stan	  helgen	  24-‐25	  augusti	  med	  
damernas	  elittävling	  på	  lördagen	  och	  motionstävlingen	  med	  4000	  anmälda	  söndag	  förmiddag.	  
Helgen	  avslutades	  med	  herrarnas	  elittävling	  på	  söndagseftermiddagen.	  
	  
Elittävlingarna	  direktsändes	  i	  SVT	  och	  sågs	  av	  22	  miljoner	  tittare	  runtom	  i	  världen.	  Polisen	  
uppskattade	  att	  över	  75,000	  personer	  såg	  tävlingarna	  på	  plats.	  
	  
	  
Övriga	  arrangemang	  

-‐ Ironman	  Kalmar,	  den	  första	  officiella	  Ironman-‐tävlingen	  i	  Sverige,	  avgjordes	  för	  andra	  gången	  
den	  17	  augusti	  2013.	  

-‐ STF	  fortsatte	  stötta	  Vansbro	  Triathlon	  som	  även	  2013	  avgjordes	  i	  samband	  med	  
Vansbrosimmet.	  

-‐ Sprint-‐SM	  i	  Halmstad	  var	  en	  del	  av	  SM-‐veckan,	  ett	  samarbete	  mellan	  RF	  och	  SVT.	  Både	  
herrarnas	  och	  damernas	  elittävlingar	  sändes	  direkt	  och	  i	  sin	  helhet	  på	  SVT	  1.	  

	  
	  
Tekniska	  delegater	  och	  huvuddomare	  
	  
Följande	  personer	  hade	  uppdrag	  på	  tävlingar	  under	  2013:	  
	  
	   TD	   HD	  
Knivsta	  	   -‐	   Magnus	  Sundberg	  
Motala	   Stefan	  Flink	   Ann	  Josefson	  
Halmstad	   Mattias	  Sjöberg	   Gun	  Alexandersson-‐Malm	  
Malmö	   Pertti	  Tomminnen	   Eva	  Blomqvist	  
Jönköping	   Christer	  Eriksson	   Ann	  Josefson	  
Stockholm	   Ann	  Josefson	   Eva	  Blomqvist	  
Tjörn	   Stefan	  Flink	   Ann	  Josefson	  
	  
Dessutom	  har	  flera	  HD	  ställt	  upp	  som	  extradomare	  vid	  förbundets	  och	  övriga	  tävlingar	  under	  2013.	  
	  
Ett	  TD/HD-‐möten	  hölls	  under	  våren	  inför	  tävlingssäsongen.	  	  
	  
En	  arrangörsutbildning	  hölls	  i	  Linköping	  i	  januari	  med	  20	  deltagare.	  
Arrangörsmötet	  som	  planerades	  till	  november	  ställdes	  in,	  p.g.a.	  för	  få	  antal	  deltagare.	  Information	  
skickas	  fortlöpande	  ut	  till	  arrangörer	  via	  mail	  under	  året.	  
	  

	  
	  
	   	  



Marknad	  och	  media	  
	  
Under	  2013	  utvecklades	  samarbetet	  med	  befintliga	  sponsorer:	  Newline,	  TYR	  Apollo	  och	  AXA.	  Till	  VM-‐
deltävlingen	  i	  Stockholm	  ordnade	  STF	  sponsorerna	  Resources/RGP	  och	  G4S.	  	  
	  
En	  förutsättning	  för	  att	  hitta	  bra	  samarbeten/sponsorer	  är	  att	  vi	  har	  något	  att	  erbjuda.	  Bra	  produkter	  
som	  kärnvärden,	  landslag,	  medlemmar	  etcetera.	  Ett	  av	  skälen	  (det	  finns	  flera)	  i	  STF:s	  strategi	  att	  
tillsammans	  med	  medlemsföreningarna	  starta	  större	  arrangemang	  som	  rörelsen	  äger	  gemensamt,	  är	  
just	  att	  vi	  tillsammans	  skall	  skapa	  något	  bra	  att	  erbjuda	  existerande	  och	  blivande	  partner.	  Något	  som	  
visat	  sig	  fungera	  och	  som	  kommer	  att	  utvecklas	  ytterligare.	  
	  
STF	  har	  medverkat	  på	  mässor	  i	  samband	  med	  Stockholm	  Triathlon	  och	  Göteborgsvarvet.	  	  
	  
Generellt	  sett	  finns	  en	  ökning	  av	  reportage	  och	  inslag	  med	  triathlon	  i	  alla	  nationella	  och	  lokala	  media.	  
I	  SVT:s	  egna	  årliga	  undersökning	  bland	  tittarna	  har	  triathlon	  klättrat	  som	  en	  raket	  avseende	  vilka	  
idrotter	  tittarna	  vill	  se	  i	  TV,	  något	  som	  bådar	  gott	  inför	  framtiden.	  	  
	  
STF	  inledde	  under	  året	  ett	  samarbete	  med	  tidningen	  Outside	  Träning.	  I	  varje	  nummer	  disponerar	  vi	  
ett	  antal	  sidor	  och	  tidningen	  är	  officiellt	  organ	  för	  STF.	  Den	  skickades	  genom	  samarbetet	  ut	  till	  
licenserade	  triathleter.	  
	  
/	  Ola	  Silvdahl	  

	  
	  
Kommunikation	  
	  
STF	  nyhetsbrev	  har	  distribuerats	  under	  åtet.	  Det	  skickas	  till	  licenserade,	  de	  som	  deltagit	  i	  
triathlontävlingar	  eller	  på	  annat	  sätt	  hamnat	  i	  vårt	  register.	  Utgången	  av	  2013	  är	  vi	  uppe	  i	  över	  12000	  
mottagare.	  
	  
Förutom	  STF:s	  hemsida	  finns	  plattformar	  för	  Tri4Fun,	  samt	  Svenska	  Triathlon	  Cupens	  deltävlingar.	  
STF:s	  hemsida	  är	  en	  del	  av	  IdrottOnline.	  Inom	  ramen	  för	  IdrottOnline	  som	  erbjuds	  av	  
Riksidrottsförbundet	  kan	  medlemsföreningar	  gratis	  erhålla	  dels	  en	  hemsida,	  dels	  en	  
administrationsdel	  för	  föreningen	  med	  bland	  annat	  verktyg	  för	  att	  rapportera	  LOK-‐timmar	  och	  
möjlighet	  att	  söka	  pengar	  från	  Idrottslyftet.	  
	  
Fördelen	  med	  IdrottOnline	  ur	  kommunikationsperspektiv	  är	  att	  RF:s	  och	  STF:s	  nyheter	  automatiskt	  
kan	  visas	  på	  föreningarnas	  hemsidor.	  	  
	  
STF:s	  samarbete	  med	  Transpiration	  AB	  som	  driver	  siterna	  www.jogg.se	  och	  www.tri.se	  kom	  inte	  
riktigt	  igång	  under	  året.	  Under	  2014	  tas	  ett	  omtag	  så	  att	  detta	  görs.	  Till	  siterer	  finns	  ett	  mycket	  stort	  
antal	  medlemmar	  knutna	  och	  som	  vi	  därigenom	  kan	  nå.	  Siterna	  innehåller	  bland	  annat	  
träningsdagbok	  och	  möjlighet	  för	  föreningar	  att	  skapa	  egna	  grupper/sidor	  för	  att	  underlätta	  intern	  
och	  extern	  kommunikation.	  
	  
/	  Ola	  Silvdahl	  

	  



	  
Omvärld	  
	  
En	  av	  STF:s	  övergripande	  mål	  är	  att	  engagera	  sig	  och	  aktivt	  verka	  på	  den	  idrottspolitiska	  arenan,	  i	  de	  
organ	  som	  vi	  är	  medlemmar	  i	  samt	  de	  som	  påverkar	  oss	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt,	  i	  den	  mån	  tid	  finns.	  
Ett	  syfte	  är	  att	  genom	  benchmark	  hämta	  hem	  kunskap	  och	  best	  practice	  inom	  olika	  områden	  för	  att	  
utveckla	  svensk	  triathlon	  på	  sikt.	  	  
	  
Internationellt	  så	  växer	  sporten	  och	  får	  allt	  fler	  deltagare	  nationellt	  som	  internationellt,	  det	  växer	  
inom	  alla	  områden.	  ITU	  kongress	  hölls	  i	  London	  under	  hösten	  där	  STF	  medverkade	  med	  Ola	  Silvdahl	  
och	  Ria	  Damgren	  Nilsson.	  	  
I	  slutet	  på	  året	  pensionerade	  ITU:s	  General	  Sekreterare	  Loreen	  Barnett	  sig	  och	  en	  ny	  General	  Director	  
anställdes.	  Antonio	  Arimany	  från	  Spanien.	  Loreen	  kommer	  att	  vara	  kvar	  i	  sin	  roll	  som	  GS	  i	  styrelsen	  
men	  inte	  som	  högsta	  tjänsteman.	  	  	  	  
Ria	  har	  medverkat	  på	  ett	  antal	  ITU	  EB	  möten	  under	  året	  som	  ett	  led	  i	  sitt	  uppdrag	  som	  ledamot	  i	  ITU	  
Executive	  Board,	  Madrid,	  Yokahama,	  London	  och	  Edmonton.	  	  
	  
STF	  beviljades	  internationellt	  stimulansbidrag	  för	  2013,	  vilket	  är	  ett	  mycket	  uppskattat	  
och	  välanvänt	  bidrag	  i	  vårt	  internationella	  arbete	  på	  kort	  och	  lång	  sikt.	  	  
	  
ETU	  har	  under	  året	  arbetat	  hårt	  med	  att	  skriva	  om	  dess	  stadgar	  och	  de	  föreslagna	  fastslogs	  vid	  
kongressen	  i	  Antalya	  i	  juni	  månad.	  Arbete	  kvarstår	  med	  mindre	  justeringar	  för	  att	  få	  det	  komplett.	  
ETU	  har	  också	  arbetat	  hårt	  med	  att	  se	  till	  att	  få	  en	  mer	  stabil	  ekonomi,	  vilket	  styrelsen	  har	  lyckats	  
med	  på	  ett	  bra	  sätt.	  	  
STF	  har	  under	  det	  gånga	  året	  även	  medverkat	  vid	  ett	  antal	  möten	  med	  RF,	  SISU	  och	  SOK.	  
På	  RF	  stämman	  i	  Luleå	  i	  maj	  medverkade	  Ola	  Silvdahl,	  Lotta	  Kellander	  samt	  Ria	  Damgren	  Nilsson	  som	  
representanter	  för	  STF.	  Ett	  mycket	  positivt	  och	  engagerat	  möte	  där	  idrottens	  gemensamma	  frågor	  
debatterades	  och	  beslutades.	  (se	  protokoll	  på	  RF:s	  hemsida)	  	  
I	  Luleå	  i	  samband	  med	  SISU-‐stämman	  valdes	  Lotta	  Kellander	  in	  som	  ledamot	  i	  SISU	  styrelse,	  på	  en	  tid	  
av	  4	  år.	  Mycket	  roligt	  och	  bra	  för	  både	  Lotta	  som	  för	  Svensk	  triathlon.	  	  
	  
STF	  har	  under	  2013	  följande	  personer	  representerade	  i	  olika	  organ:	  	  
	  

-‐ SISU	  styrelse	  –	  Lotta	  Kellander	  
-‐ SOK	  styrelse	  –	  Ria	  Damgren	  Nilsson	  	  
-‐ ITU	  Executive	  Board	  –	  Ria	  Damgren	  Nilsson	  	  
-‐ ITU	  Medical	  &	  Anti	  Doping	  Committee	  –	  Bo	  Berglund	  	  	  

Året	  avslutades	  med	  att	  en	  av	  de	  viktigaste	  personerna	  i	  triathlons	  historia,	  Gunnar	  Eriksson	  avled	  på	  
julafton.	  Gunnar	  var	  med	  och	  grundade	  vårt	  internationella	  förbund	  tillsammans	  med	  Sture	  
Johansson	  och	  arbetade	  hårt	  med	  att	  se	  till	  att	  triathlon	  kom	  med	  på	  det	  Olympiska	  programmet.	  En	  
sann	  gentleman	  och	  förebild	  för	  mig	  och	  många	  fler.	  	  
	  
/	  Ria	  Damgren	  Nilsson	  	  

	   	  



Tävlingsresultat	  2013	  

	  
SM/JSM/RM	  –	  Olympisk	  distans,	  Jönköping10	  augusti	  

Svensk	  Mästarinna	   Eva	  Nyström,	  FK	  Herkules	  Triathlon	  
Svensk	  Mästare	   Per	  Wangel,	  AXA	  Sports	  Club	  
Svensk	  Juniormästarinna	   Marie	  Carlsson,	  Väsby	  SS	  Triathlon	  
Svensk	  Juniormästare	   Gabriel	  Sandör,	  IK	  NocOut.se	   	  
Riksmästarinna	  35-‐39	   Jessica	  Rylander,	  Eskilstuna	  IK	  Triathlon	  
Riksmästarinna	  40-‐44	   Carina	  Forsberg,	  I	  2	  IF	  Karlstad	  
Riksmästarinna	  45-‐49	   Jona	  Dahlqvist,	  Heleneholms	  IF	  Tri	  Team	  
Riksmästarinna	  50-‐54	   Ann-‐Charlotte	  Steneryd,	  Team	  Triathlon	  &	  Multisport	  
Riksmästare	  35-‐39	   Marin	  Engelin,	  IK	  NocOut.se	   	  
Riksmästare	  40-‐44	   Martin	  Flinta,	  FK	  Herkules	  Triathlon	  
Riksmästare	  45-‐49	   Peter	  Saetre,	  IK	  Fyris/	  Triathlon	  
Riksmästare	  50-‐54	   Michael	  Thorén,	  Motala	  Triathlon	  Club	  
Riksmästare	  55-‐59	   Kari	  Aho,	  Simklubben	  RAN	  
Riksmästare	  60-‐64	   Mats	  Claesson,	  IK	  Hakarpspojkarna	  
Riksmästare	  65-‐69	   Göran	  Magnusson,	  SOK	  Knallen	   -‐	  
Riksmästare	  75-‐	   George	  Valvis,	  Triathlon	  Syd	  
	  

SM/JSM/USM/RM	  –	  Duathlon,	  Knivsta	  25	  maj	  

Svensk	  Mästarinna	   Mona	  Hallberg,	  Lactat3	  Sport	  Team	  
Svensk	  Mästare	   George	  Bjälkemo,	  Stockholm	  City	  Triathlon	  
Svensk	  Juniormästarinna	   Malin	  Linder,	  I	  2	  IF	  Karlstad	  
Svensk	  Juniormästare	   Gabriel	  Sandör,	  IK	  NocOut.se	  
Riksmästarinna	  35-‐39	   Hanna	  Lagerholm,	  Alsike	  
Riksmästarinna	  40-‐44	   Frida	  Säfström,	  Norrtälje	  Simklubb	  
Riksmästarinna	  45-‐49	   Anna	  Malmerfelt,	  Stockholm	  Långdistansklubb	  
Riksmästarinna	  55-‐59	   Ann-‐Marie	  Käck,	  Formtopp	  IF	   	  
Riksmästarinna	  60-‐64	   Solveig	  Wiberg,	  Formtopp	  IF	   	   	  
Riksmästare	  35-‐39	   Björn	  Winell,	  IF	  Mantra	  Sport	  
Riksmästare	  40-‐44	   Stefan	  Bolling,	  Vallentuna	  CK	  Triathlon	  
Riksmästare	  45-‐49	   Peter	  Saetre,	  IK	  Fyris	  Triathlon	  
Riksmästare	  50-‐54	   Thomas	  Bengtsson,	  Club	  Active	  Island	  Tjörn	  
Riksmästare	  55-‐59	   Peter	  Agelii,	  Väsby	  SS	  Triathlon	  
Riksmästare	  60-‐64	   Bo	  Bertilsson,	  Fredrikshof	  IF	  	   	  
Riksmästare	  70-‐	   Åke	  Leverin,	  SMACK	  
	  
SM/JSM/RM	  –	  Sprintdistans,	  Halmstad	  6	  juli	  
	  
Svensk	  Mästarinna	   Jenni	  Nilsson,	  IF	  Mantra	  Sport	  
Svensk	  Mästare	   Joel	  Vikner,	  Västerås	  Simsällskap	  
Svensk	  Juniormästarinna	   Marie	  Carlsson,	  Väsby	  SS	  Triathlon	  
Svensk	  Juniormästare	   Gabriel	  Sandör,	  IK	  NocOut.se	  
Riksmästarinna	  35-‐39	   Gunilla	  Stripple,	  Triathlon	  Syd	  
Riksmästarinna	  40-‐44	   Anna	  Melinder,	  Väsby	  SS	  Triathlon	  
Riksmästarinna	  45-‐49	   Ann-‐Britt	  Nilsson,	  Skövde	  Triathlon	  klubb	  
Riksmästarinna	  50-‐54	   Ann-‐Charlotte	  Steneryd,	  Team	  triathlon	  &	  Multisport	  



Riksmästare	  35-‐39	   Miroslav	  Cepciansky,	  IS	  Göta	  Friidrott	  &	  Triathlon	  
Riksmästare	  40-‐44	   Christoffer	  Rappe,	  Triathlon	  Väst	  
Riksmästare	  45-‐49	   Daniel	  Lavén,	  Lactat3	  Sport	  Team	  
Riksmästare	  50-‐54	   Harri	  Mossmyr,	  SPIF	  
Riksmästare	  55-‐59	   Kari	  Aho,	  Simklubben	  RAN	  
Riksmästare	  60-‐64	   Reymar	  Dahlin,	  Triathlon	  Väst	  
Riksmästare	  65-‐69	   Göran	  Magnusson,	  SOK	  Knallen	  
Riksmästare	  75-‐	   George	  Valvis,	  Triathlon	  Syd	  
	  

Ungdoms-‐SM,	  Halmstad	  6	  juli	  
	  
Flickor	  16-‐17	   Madelen	  Rydqvist,	  Team	  Trelleborg	  Triathlon	  
Pojkar	  16-‐17	   Axel	  EK,	  IK	  Trasten	  
	  

SM/RM	  –	  Långdistans,	  Motala	  29	  juni	  

Svensk	  Mästarinna	   Emma	  Graaf,	  Stockholm	  City	  triathlon	   	  
Svensk	  Mästare	   Karl-‐Johan	  Danielsson,	  Lactat	  3	  Sport	  Team	   	  
Riksmästarinna	  35-‐39	   Annika	  Ericsson,	  SPIF	  
Riksmästarinna	  40-‐44	   Jenny	  Nilsson,	  Västerås	  CK	  
Riksmästarinna	  45-‐49	   Anna	  Malmerfelt,	  Stockholms	  Långdistansklubb	  
Riksmästarinna	  50-‐54	   Lena	  Karlsson,	  Eskilstuna	  IK	  
Riksmästarinna	  60-‐64	   Ann-‐Charlotte	  Mengel,	  Motala	  TC	  
Riksmästare	  35-‐39	   Morgan	  Pätsi,	  Örebro	  AIK	  
Riksmästare	  40-‐44	   Fredrik	  Haglund,	  SPIF	  
Riksmästare	  45-‐49	   Pasi	  Salonen,	  PS	  Coaching	  
Riksmästare	  50-‐54	   Per	  Vikner,	  Västerås	  SS	  
Riksmästare	  55-‐59	   Peter	  Agelii,	  Väsby	  SS	  
Riksmästare	  60-‐64	   Jan-‐Olov	  Andersson,	  LK	  Nyköping	   	  
	  
SM/RM	  –	  Medeldistans,	  Tjörn	  31	  augusti	  

Svensk	  Mästarinna	   Camilla	  Lindholm,	  Helenholms	  IF	  Tri	  Team	   	  
Svensk	  Mästare	   Björn	  Andersson,	  Team	  Racerdepån	  
Riksmästarinna	  35-‐39	   Jenny	  Jonasson,	  Team	  Racerdepån	  
Riksmästarinna	  40-‐44	   Anneli	  Holmén,	  Team	  Kungälv	  IS	  
Riksmästarinna	  45-‐49	   Birgit	  Wester,	  Triathlon	  Väst	  
Riksmästarinna	  50-‐54	   Lena	  Karlsson,	  Eskilstuna	  IK	  Triathlon	  
Riksmästarinna	  55-‐59	   Yvonne	  Rosenqvist,	  Seven	  Triathlon	  
Riksmästare	  35-‐39	   Johan	  Hellström,	  Lactat3	  Sport	  Team	  
Riksmästare	  40-‐44	   Mattias	  Lundqvist;	  Triathlon	  Väst	  
Riksmästare	  45-‐49	   Fredrik	  Granström,	  A.S.	  Nälsta	  
Riksmästare	  50-‐54	   Michael	  Thorén,	  Motala	  Triathlon	  Club	  
Riksmästare	  55-‐59	   Christer	  Carlsson,	  Heleneholms	  IF	  Tri	  Team	  
Riksmästare	  60-‐64	   Erik	  Dahlberg,	  Östersund	  Triathlon	  
	   	  



Svenska	  Triathlon	  Cupen	  2013	  

Under	  2013	  har	  Svenska	  Cupen	  i	  nuvarande	  format	  arrangerats	  för	  sjunde	  året.	  Fyra	  arrangemang	  

med	  tävlingsklass	  har	  gett	  poäng	  och	  cupen	  har	  hållits	  i	  ungdoms,	  junior-‐,	  senior-‐	  och	  samtliga	  

masterklasser,	  samt	  i	  en	  föreningsklass	  med	  segrare	  enligt	  följande:	  

	  
Senior	  dam	   Senior	  herr	  
1.	  Jenni	  Nilsson,	  IF	  Mantra	  Sport	   1.	  Joel	  Vikner,	  Västerås	  Simsällskap	  
2.	  Ida	  Salonen,	  IK	  Trasten	   2.	  Gabriel	  Sandör,	  IK	  NocOut.se	  
3.	  Marie	  Carlsson,	  Väsby	  SS	  Triathlon	   	   3.	  Stefhan	  Andersen,	  IF	  Mantra	  Sport	  
	  
Junior	  Dam	   Junior	  Herr	  
1.	  Marie	  Carlsson,	  Väsby	  SS	  Triathlon	   1.	  Gabriel	  Sandör,	  IK	  NocOut.se	  
2.	  Caroline	  Ljungström,	  Lactat3	  Sport	  Team	   2.	  Rasmus	  Andersson,	  Nässjö	  SLS	  Triathlon	  
3.	  Malin	  Cederberg,	  Motala	  Triathlon	  Club	   3.	  Dennis	  Ullén;	  Västerås	  Simsällskap	  
	  
Ungdom	  tjejer	   Ungdom	  killar	  
1.	  Lovisa	  Larsson,	  IS	  Göte	  friidrott	  &	  Triathlon	   1.	  Johan	  Forsman,	  Simklubben	  Elfsborg	  
2.	  Madelen	  Rydqvist,	  Team	  Trelleborg	  Triathlon	   2.	  Axel	  Ek,	  IK	  Trasten	  
3.	  Ellen	  Thor,	  Motala	  Triathlon	  Club	   3.	  Eric	  Johansson,	  Idrottsklubben	  Wilske	  
	  
Svenska	  Mastercupen	  –	  damer	  	   Svenska	  Mastercupen	  –	  herrar	  
35-‐39	  Nina	  Lundgren,	  Bjäre	  Triathlon	   35-‐39	  	  Martin	  Engelin,	  IK	  NocOut.se	  
40-‐44	  Mia	  Fogel,	  Väsby	  SS	  Triathlon	  	   40-‐44	  Pierre	  Schmidt,	  Anderstorp	  OK	  
45-‐49	  Jona	  Dahlqvist,	  Heleneholms	  IF	  TriTeam	   45-‐49	  Roland	  Lycksell,	  Lidingö	  Triathlon	  
50-‐54	  Ann-‐Charlotte	  Steneryd,	  	   50-‐54	  Ulf	  Bladh,	  IK	  NocOut.se	  

Team	  Triathlon	  &	  Multisport	  	   55-‐59	  Bo	  Levinsson,	  Triathlon	  Väst	  
55-‐59	  Lena	  Malmberg,	  338	  Småland	  	  	  	  	  	  	  	  	   60-‐64	  Bo	  Johansson,	  Karlshamns	  Simklubb	  
60-‐64	  Lubov	  Pospeshina,	  IFK	  Skövde	   65-‐69	  Göran	  Magnusson,	  SOK	  Knallen	  
	   70-‐74	  -‐	  
	   75-‐79	  George	  Valvis,	  Triathlon	  Syd	  
	  
Svenska	  Föreningscupen	  
	  
1.	  Triathlon	  Väst	  
2.	  IK	  NocOut.se	  
3.	  Västerås	  Simsällskap	  
	  

	   	  



Internationella	  resultat	  2013	  

	  
EM	  Långdistans	  Duathlon,	  Horst,	  Nederländerna	  20	  april	  
	  
Dam	  Senior	   Eva	  Nyström	  (2)	  
	  
World	  Championship	  Duathlon	  –	  Zofingen,	  Schweiz,	  8	  september	  
Dam	  Senior	   Eva	  Nyström	  (1)	  
	  
IM	  St	  Pölten,	  Österrike	  26	  maj	  
	  
Dam	  Senior	   Eva	  Nyström	  (2)	  
	  
IM	  Kalmar,	  17	  augusti	  
	  
Dam	  Senior	   Eva	  Nyström	  (2)	  
	  
IM	  Lake	  Tahoe,	  California,	  22	  september	  
	  
Dam	  Senior	   Åsa	  Lundström	  (1)	  
	  
Challenge	  Fuerteventura,	  13	  april	  
	  
Sam	  Senior	   Lisa	  Nordén	  (1)	  
	  
IM	  70.3	  Syracuse,	  New	  York,	  23	  juni	  
	  
Dam	  Senior	   Lisa	  Nordén	  (1)	  

Beijing	  International	  Triathlon,	  21	  september	  
	  
Dam	  Senior	   Lisa	  Nordén	  (1)	  
	  
Challenge	  Rimini,	  Italien,	  25	  maj	  

Dam	  Senior	   Camilla	  Lindholm	  (3)	  



Verksamhetsplan	  2014	  
	  

	  
Bredd	  	  
	  
Under	  2014	  kommer	  STF	  att	  fortsätta	  sitt	  samarbete	  med	  Apollo	  och	  erbjuda	  träningsresor	  till	  
Playitas/Fuerteventura.	  En	  i	  januari	  och	  två	  under	  våren,	  samt	  ett	  simläger	  under	  hösten.	  	  
	  
Tillsammans	  med	  Apollo	  skall	  vi	  undersöka	  möjligheterna	  att	  utvidga	  samarbetet	  och	  lyfta	  in	  andra	  
destinationer	  och	  erbjuda	  bra	  träningsresor.	  
	  
STF	  kommer	  att	  arrangerar	  gemensamma	  age	  group	  resor	  till	  EM	  på	  medeldistans	  som	  körs	  på	  
Mallorca/Spanien	  och	  till	  VM	  i	  Edmonton/Canada.	  Det	  kommer	  att	  finnas	  förbokade	  hotell	  och	  
ledare.	  Information	  om	  deltagande	  på	  internationella	  age	  group	  mästerskap	  generellt	  finns	  på	  STF	  
hemsida.	  
	  
Kopplat	  till	  VM	  på	  långdistans	  som	  avgörs	  i	  Motala	  2015	  kommer	  STF	  att	  erbjuda	  aktiviteter	  och	  
träningsresor	  avsedda	  enbart	  för	  dem	  som	  kvalificerat	  sig	  till	  mästerskapet.	  
	  
Svenska	  Triathlon	  Cupen	  kommer	  under	  2014	  att	  höjas	  en	  nivå	  och	  samtliga	  deltävlingar	  flyttar	  in	  på	  
avstängda	  gator	  centralt	  i	  större	  städer.	  Tävlingarna	  genomför	  med	  bra	  stöd	  från	  och	  genom	  
partnerskap	  med	  destinationerna	  Uppsala,	  Västerås,	  Umeå	  och	  Malmö.	  Avtal	  har	  skrivits	  med	  dessa	  
städer	  för	  perioden	  2014-‐2016.	  
	  
/	  Ola	  Silvdahl	  
	  

	  
Barn	  och	  ungdom	  
	  
Under	  2014	  ligger	  fokus	  på	  att	  utveckla	  Tri4Fun-‐konceptet.	  Syftet	  är	  att	  ta	  ett	  samlat	  grepp	  om	  
verksamheten	  och	  skapa	  ett	  omfattande	  stöd	  för	  ledare	  och	  föreningar	  inom	  alla	  områden	  som	  rör	  
barn	  och	  ungdom.	  	  En	  handfull	  pilotföreningar	  kommer	  under	  året	  att	  testköra	  konceptet	  på	  
hemmaplan.	  Konceptet	  är	  tänkt	  att	  lanseras	  under	  2015.	  	  
	  

Aktiviteter	  under	  året:	  

Mars	   Tri4Fun	  läger	  i	  Motala	  

April	   Tri4Fun	  Barn	  och	  ungdomsledarutbildning,	  Bosön	  

Juni	   Filmvecka	  på	  Playitas	  	  

Juni-‐juli	   Tri4Fun	  Playitas	  	  

Hösten	   Barn	  och	  ungdomskonvent	  

Hösten	   Ledarkonvent	  

/	  Kajsa	  Andersson	  



	  

Elit	  
	  
Målet	  med	  elitverksamheten	  är	  att	  skapa	  förutsättningar	  för	  att	  Sverige	  ska	  ta	  medaljer	  vid	  
internationella	  mästerskap.	  
	  
Kortdistans	  
	  
Lisa	  gör	  comeback	  på	  VM-‐serien	  och	  påbörjar	  sin	  resa	  mot	  Rio	  2016.	  OS-‐kvalet	  startar	  i	  år	  och	  det	  är	  
därför	  viktigt	  att	  vara	  med	  och	  ta	  poäng	  från	  start	  så	  att	  Lisa	  kan	  säkra	  sin	  OS-‐plats	  tidigt	  och	  få	  lugn	  
och	  ro	  i	  sina	  förberedelser	  sista	  året.	  För	  övriga	  är	  det	  fokus	  mot	  mästerskapen.	  	  
	  
Läger	  
	  
-‐	  Två	  läger	  på	  Playitas,	  januari	  och	  april.	  
–	  Ett	  läger	  i	  Falun	  som	  förberedelse	  inför	  WTS	  Stockholm.	  
–	  Ett	  höstläger,	  uppstart	  2015.	  
	  
Tävlingar	  
	  
-‐	  U23-‐EM	  i	  Penza,	  Ryssland	  
-‐	  U23-‐VM	  i	  Edmonton,	  Kanada	  
-‐	  WTS	  Stockholm	  
–	  Stafett-‐VM	  Hamburg	  
-‐	  Europacuper	  och	  världscuper	  beroende	  på	  om	  de	  aktiva	  får	  startplatser.	  
	  
Långdistans	  
	  
För	  långdistanslandslaget	  är	  fokus	  på	  VM	  2015	  och	  som	  en	  del	  i	  uttagning	  och	  förberedelser	  är	  SM	  i	  
Motala	  en	  av	  de	  viktigaste	  tävlingarna	  2014	  
	  
Läger	  
	  
-‐	  Två	  läger	  på	  Playitas,	  januari	  och	  april.	  
–	  Samling	  i	  Motala	  i	  samband	  med	  SM.	  
–	  Sommarläger	  i	  Motala.	  
–	  Ett	  höstläger,	  uppstart	  2015.	  
	  
Tävlingar	  
	  
–	  Långdistans-‐SM,	  Motala	  
–	  EM	  lång,	  Holten	  Holland	  
–	  EM	  halv,	  Mallorca	  
	  
	  
Junior	  
	  
Precis	  som	  för	  senior	  kortdistans	  ligger	  fokus	  på	  mästerskapen	  men	  även	  ett	  visst	  stöd	  för	  att	  åka	  på	  
junioreuropacupen	  i	  Frankrike	  i	  maj	  som	  är	  uttagningstävling	  till	  JEM	  
	  
	   	  



Läger	  
	  
–	  Läger	  på	  Playitas	  i	  januari	  och	  april.	  
–	  Läger	  i	  Motala	  i	  mars.	  Del	  i	  uttagningen	  till	  JEM	  
-‐	  Sommarläger	  i	  Motala.	  
–	  Ett	  höstläger,	  uppstart	  2015.	  
	  
Tävlingar	  
	  
-‐	  JEM	  Kitzbühel,	  Österrike	  	  
–	  JVM	  Edmonton	  
–	  JEC	  Viezon	  FRA	  	  
–	  NM	  (TBA)	  
	  
Ungdom	  elit	  
	  
Läger	  
	  
–	  Läger	  i	  Motala	  i	  mars.	  Del	  i	  uttagningen	  till	  NM.	  
–	  Sommarläger	  i	  Motala	  
-‐	  Ett	  höstläger,	  uppstart	  2015.	  
	  
Tävlingar	  
	  
-‐	  NM	  (TBA)	  
	  
Duathlon	  
	  
Eva	  Nyström	  satsar	  på	  VM	  i	  långdistansduathlon	  där	  hon	  har	  chansen	  att	  vinna	  för	  tredje	  året	  i	  rad.	  
	  
Postgymnasial	  elitmiljö	  
	  
Det	  är	  av	  stor	  vikt	  att	  STF	  har	  en	  postgymnasial	  elitmiljö	  att	  erbjuda	  de	  aktiva.	  Dialog	  förs	  med	  RF	  i	  
deras	  arbete	  med	  att	  utveckla	  konceptet	  RIU	  (riksidrottsuniversitet).	  
	  
RF	  utbildningar	  
	  
RF	  erbjuder	  många	  bra	  utbildningar	  och	  förbundskaptenerna	  ska	  medverka	  på	  några	  av	  dessa	  för	  
som	  ett	  led	  i	  sin	  kompetensutveckling.	  
	  
/	  Joakim	  Berggren	  
	  
	  

Utbildning	  
	  
Under	  2014	  kommer	  ett	  barn	  och	  ungdomsutbildning	  anordnads	  i	  maj	  och	  en	  juniorutbildning	  
kommer	  anordnad	  i	  slutet	  av	  november.	  Vidare	  kommer	  förbundsstyrelsen	  säkerställa	  innehållet	  i	  ny	  
elittränarutbildning	  och	  även	  göra	  en	  första	  antagning	  inom	  denna.	  
	  
/	  Lotta	  Kellander	  



	  
	  

Arrangemang	  
	  
Verksamhetsområdet	  arrangemang	  ser	  ut	  att	  fortsätta	  att	  växa	  och	  utvecklas	  i	  en	  rasande	  fart	  även	  
2014.	  Året	  kommer	  bland	  annat	  att	  bjuda	  på	  en	  VM-‐deltävling	  i	  Stockholm	  och	  Ironman-‐tävlingen	  i	  
Kalmar,	  samt	  två	  helt	  nya	  cuptävlingar	  i	  Uppsala	  och	  Umeå.	  Det	  internationella	  
terrängtriathlonvarumärket	  XTerra,	  kommer	  även	  att	  etablera	  en	  tävling	  i	  Sverige.	  
	  
För	  att	  stötta	  denna	  utveckling	  är	  det	  extra	  viktigt	  att	  vi	  fortsätter	  och	  förbättrar	  utbildning	  och	  
rekrytering	  av	  domare,	  tekniska	  delegater	  och	  arrangörer	  överlag.	  
	  
Svenska	  Mästerskap	  2014	  
SM	  (USM,	  JSM	  och	  RM)	  Duathlon,	  Knivsta	  Duathlon	  –	  25	  maj	  
SM	  (USM,	  JSM	  och	  RM)	  Sprint	  och	  Stafett,	  Malmö	  Triathlon	  –	  9-‐10	  augusti	  
SM	  (JSM	  och	  RM)	  Olympisk	  distans,	  Västerås	  Triathlon	  –	  13	  juli	  
SM	  (JSM	  och	  RM)	  Medeldistans,	  Jönköping	  –	  26	  juli	  
SM	  (och	  RM)	  Långdistans,	  Vättertriathlon,	  Motala	  –	  28	  juni	  
	  
Svenska	  Triathlon	  Cupen	  2014	  
Uppsala	  Triathlon,	  olympisk	  –	  15	  juni	  
Västerås	  Triathlon,	  olympisk	  –	  14	  juli	  
Umeå	  Triathlon,	  sprint	  –	  20	  juli	  
Malmö	  Triathlon,	  sprint	  –	  9-‐10	  augusti	  
Samtliga	  cuptävlingar	  kommer	  att	  arrangeras	  av	  STF	  tillsammans	  med	  lokala	  föreningar.	  
	  
World	  Triathlon	  Series	  -‐	  Stockholm	  Triathlon	  
Även	  2014	  kommer	  svensk	  triathlon	  att	  arrangera	  en	  VM-‐deltävling	  och	  motionstävling	  mitt	  i	  
Stockholm.	  I	  år	  kommer	  eliten	  att	  köra	  sprintdistans	  (dam-‐/herrelit	  lördag	  23	  augusti	  och	  
motionstävlingen	  på	  söndag	  24	  augusti).	  
	  
Arrangemang	  -‐	  Övrigt	  
Arrangörsutbildning	  kommer	  att	  hållas	  minst	  en	  gång	  under	  året,	  fler	  vid	  behov/intresse.	  
Utöver	  utbildningstillfällena	  kommer	  även	  arrangörsmöten	  att	  hållas	  under	  hösten,	  där	  olika	  frågor	  
diskuteras.	  
	  
HD-‐gruppen	  
Möten	  kommer	  att	  hållas	  inför	  och	  efter	  tävlingssäsongen	  för	  intern	  fortbildning	  och	  utveckling	  av	  
HD-‐rollen.	  Målet	  är	  att	  även	  utbilda	  fem	  nya	  huvuddomare.	  Målet	  är	  att	  även	  utbilda	  fem	  nya	  
tekniska	  delegater,	  samt	  att	  fem	  personer	  ska	  genomgå	  ITU:s	  Technical	  Official-‐utbildning,	  för	  att	  få	  
döma	  vid	  internationella	  tävlingar.	  
	  
Huvuddomare	  ska	  finnas	  på	  samtliga	  SM-‐	  och	  cuptävlingar.	  I	  övrigt	  i	  mån	  av	  tid	  och	  efterfrågan.	  
	  
TD-‐gruppen	  
Möten	  kommer	  att	  hållas	  inför	  och	  efter	  tävlingssäsongen	  för	  intern	  fortbildning	  och	  utveckling	  av	  
TD-‐rollen.	  	  
	  
Tekniska	  delegater	  ska	  finnas	  på	  samtliga	  SM-‐	  och	  cuptävlingar.	  I	  övrigt	  i	  mån	  av	  tid	  och	  efterfrågan.	  
	  
/	  Mattias	  Sjöberg	  



	  
	  
Paratriathlon	  
	  
Svenska	  Triathlonförbundet	  ska	  under	  2014	  lägga	  grunden	  för	  paratriathlons	  utveckling	  i	  Sverige.	  
Detta	  ska	  vi	  göra	  bl.	  a	  genom	  att:	  
	  

• inspirera	  åtminstone	  två	  föreningar	  till	  att	  arrangera	  paratri-‐klasser,	  enligt	  ITU:s	  
klassificering,	  i	  anslutning	  till	  sina	  planerade	  tävlingar,	  

	  
• utifrån	  vårt	  mål	  att	  vara	  representerade	  vid	  Paralympics	  2016,	  bl.	  a	  genom	  kontakt	  med	  

andra	  sf	  arbeta	  för	  att	  identifiera	  åtminstone	  två	  atleter	  med	  funktionsnedsättning	  som	  är	  
inspirerade	  av	  att	  träna	  triathlon	  och	  har	  en	  vilja	  att	  satsa	  mot	  Rio	  2016,	  

	  
• sätta	  samman	  ett	  kort	  informationsmaterial	  om	  paratriathlon	  för	  att	  distribuera	  till	  alla	  

föreningar,	  
	  

• undersöka	  ekonomiska	  möjligheter	  för	  att	  stödja	  utvecklingen	  av	  paratriathlon.	  
	  
/	  Ann	  Josefson	  

	  
	  
Marknad	  och	  media	  
	  
STF	  kommer	  under	  2014	  att	  medverka	  på	  ett	  antal	  mässor	  där	  syftet	  är	  att	  marknadsföra	  vår	  idrott,	  
våra	  föreningar	  och	  våra	  arrangemang.	  
	  
Vi	  kommer	  till	  följd	  av	  det	  genomslaget	  i	  media	  och	  vår	  starka	  tillväxt	  att	  både	  öka	  antalet	  sponsorer	  
och	  nivåerna	  med	  de	  partner	  vi	  har.	  Förutom	  kärnvärden,	  medlemmar,	  landslag	  etcetera	  spelar	  
vikten	  av	  att	  äga	  egna	  tävlingar	  en	  central	  roll	  avseende	  frågan	  om	  att	  ha	  bra	  produkter	  att	  erbjuda	  
partners.	  
	  
SVT	  har	  köpt	  rättigheterna	  till	  VM	  serien	  2014	  och	  kommer	  enligt	  planen	  att	  visa	  den	  i	  stora	  delar.	  
Från	  VM-‐deltävlingen	  i	  Stockholm	  kommer	  både	  herrarnas	  och	  damernas	  lopp	  att	  direktsändas	  i	  SVT.	  
	  
I	  SVT:s	  egen	  tittarundersökning	  har	  triathlon	  rekordklättrat	  som	  svar	  på	  frågan	  vilken	  idrott	  de	  önskar	  
se	  i	  TV.	  Diskussioner	  förs	  med	  SVT	  och	  andra	  kanaler	  hur	  vi	  möter	  upp	  detta	  önskemål.	  Dessutom	  
hålls	  löpande	  kontakt	  med	  dagspressredaktioner	  genom	  pressreleaser,	  samt	  med	  redaktioner	  från	  
olika	  former	  av	  magasin,	  i	  syfte	  att	  få	  med	  redaktionell	  text	  om	  vår	  idrott.	  STF	  kommer	  också	  i	  viss	  
utsträckning	  att	  annonsera	  i	  tryckt	  press	  och	  på	  nätet.	  	  
	  
/	  Ola	  Silvdahl	  
	  

	  
Kommunikation	  
	  
Samarbetet	  med	  Transpiration	  AB	  och	  deras	  siter	  www.tri.se	  och	  www.jogg.se	  kom	  inte	  igång	  som	  
planerat	  2013.	  Ett	  omtag	  planeras	  2014	  för	  att	  komma	  igång	  bättre.	  Genom	  dessa	  siter	  når	  vi	  ett	  
stort	  antal	  motionärer	  (över	  70.000	  unika	  besökare	  per	  månad)	  och	  kan	  informera	  om	  vår	  idrott	  och	  



vad	  som	  är	  på	  gång.	  Siterna	  fungerar	  som	  en	  Community	  där	  du	  som	  triathlet	  kan	  ha	  din	  
träningsdagbok	  –	  publik,	  privat	  eller	  delad	  med	  vissa	  vänner.	  De	  flesta	  puls-‐	  och	  GPS-‐klockor	  är	  
kompatibla	  med	  siten.	  Det	  finns	  också	  möjlighet	  för	  föreningen	  att	  skapa	  en	  egen	  sida	  där	  man	  kan	  
informera	  om	  vad	  som	  händer	  och	  vad	  som	  hänt.	  
	  
STF:s	  nyhetsbrev	  kommer	  att	  gå	  ut	  en	  gång	  i	  månaden	  och	  innehåller	  dels	  information	  om	  vad	  som	  
hänt	  och	  vad	  som	  skall	  hända,	  dels	  erbjudanden	  från	  olika	  samarbetspartner.	  	  
	  
Vi	  kommer	  att	  arbeta	  med	  att	  utveckla	  och	  förbättra	  våra	  hemsidor	  –	  STF:s,	  Tri4Fun	  och	  de	  som	  siter	  
vi	  har	  för	  tävlingar	  som	  ingår	  i	  Svenska	  Triathlon	  Cupen	  –	  både	  avseende	  form	  och	  innehåll.	  	  
	  
Under	  2014	  kommer	  planering	  och	  genomförande	  av	  ökad	  synlighet	  och	  delaktighet	  i	  sociala	  medier	  
att	  starta	  upp.	  
	  
/	  Ola	  Silvdahl	  

	  
	  
Omvärld	  
Internationell	  och	  nationell	  idrottspolitik	  är	  en	  av	  basverksamheten	  för	  svensk	  idrott.	  Det	  är	  därför	  
viktigt	  att	  vara	  med	  och	  påverka	  i	  de	  organisationer	  som	  STF	  är	  medlem	  i.	  Vi	  talar	  främst	  om	  
Riksidrottsförbundet	  (RF),	  Svenska	  Olympiska	  Kommittén(SOK),	  Europeiska	  Triathlonförbundet	  (ETU)	  
samt	  Internationella	  Triathlonförbundet	  (ITU).	  	  
STF	  planerar	  att	  medverka	  på	  de	  årliga	  årsmöten	  och	  kongresser	  som	  planeras.	  I	  Kitzbühl	  arrangeras	  
ETU:s	  kongress.	  ITU	  kongress	  sker	  i	  Edmonton	  i	  samband	  med	  Grand	  Final	  WTS.	  	  
RF	  har	  i	  år	  ingen	  stämma,	  då	  den	  arrangeras	  vart	  annat	  år,	  istället	  kommer	  vi	  att	  medverka	  på	  RF	  
Forum	  under	  hösten	  där	  bland	  annat	  den	  strategiska	  inriktningen	  för	  RF	  ska	  diskuteras.	  
SOK:s	  årsmöte	  sker	  som	  vanligt	  i	  Stockholm	  i	  slutet	  av	  april.	  	  
STF	  kommer	  även	  under	  året	  att	  medverka	  på	  andra	  nationella	  som	  internationella	  möten	  för	  att	  på	  
bästa	  sätt	  påverka	  svensk	  och	  internationell	  idrott	  i	  den	  riktning	  som	  vi	  tror	  är	  den	  bäst	  samt	  ta	  hem	  
kunskap	  och	  erfarenheter	  från	  andra	  länder	  för	  att	  dra	  nytta	  av	  den	  kompetens	  som	  finns	  ute	  i	  
världen	  och	  från	  de	  som	  kommit	  lite	  längre	  i	  utvecklingen.	  	  
STF	  har	  följande	  personer	  invalda	  i	  nedan	  presenterade	  organisationer:	  	  

-‐ SISU	  styrelse	  –	  Lotta	  Kellander	  
-‐ SOK	  styrelse	  –	  Ria	  Damgren	  Nilsson	  	  
-‐ ITU	  Executive	  Board	  –	  Ria	  Damgren	  Nilsson	  	  
-‐ ITU	  Medical	  &	  Anti	  Doping	  Committee	  –	  Bo	  Berglund	  	  	  

	  
/	  Ria	  Damgren	  Nilsson	  
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Budget 2014
Ingående balans 1 007 374 

INTÄKTER
Arrangemang 3 133 700 

Bredd 270 000 
Ungdom 216 000 

Elit 578 000 
Paratriathlon 0 

Marknad 110 000 
Kommunikation 0 

Utbildning 60 000 
Omvärld 40 000 
Ledning 0 
Kansli 0 

Personal 300 000 
Gemensam 2 681 000 

Distrikt 0 
Summa intäkter 7 388 700 

KOSTNADER
Arrangemang 2 165 100 

Bredd 110 000 
Ungdom 268 000 

Elit 718 600 
Paratriathlon 20	  000	  

Marknad 186 000 
Kommunikation 83 000 

Utbildning 60 000 
Omvärld 83 000 
Ledning 200 000 
Kansli 200 000 

Personal 3 255 000 
Gemensam 40 000 

Distrikt 0 
Summa kostnader 7 388 700 

ÅRETS RESULTAT 0 

Utgående balans 1 007 374 
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Förslag	  –	  Rekommenderade	  distanser	  för	  barn	  	  
	  
	  
Förbundsstyrelsen	  föreslår:	  
	  
-‐	  Att	  följande	  tillägg	  görs	  i	  paragraf	  A	  4.1	  avseende	  rekommenderade	  distanser	  
Nuvarande	  formulering	  
”Pojkar	  och	  flickor	  -‐11	  år	   100	  m	  -‐	  5	  km	  -‐	  1	  km”	  
	  
Ny	  formulering	  	  
”Pojkar	  och	  flickor	  9-‐11	  år	  100	  m	  -‐	  5	  km	  -‐	  1	  km”	  
”Pojkar	  och	  flickor	  -‐8	  år	   50	  m	  -‐	  2,5	  km	  -‐	  0,5	  km”	  
	  
-‐	  Att	  följande	  formulering	  läggs	  till	  under	  paragraf	  A	  5.1	  
under	  rubriken	  Tillåtna	  distanser:	  	  
”Observera	  att	  vi	  rekommenderar	  en	  uppdelning	  av	  klassen	  -‐11	  med	  kortare	  distans	  för	  
de	  yngsta	  enligt	  4.1”	  
	  
	  
Förbundsstyrelsens	  motivering:	  
	  
Nuvarande	  formulering	  innebär	  att	  alla	  barn	  upp	  till	  11	  år	  tävlar	  på	  samma	  distans.	  Det	  
betyder	  att	  5-‐åringar	  deltar	  på	  samma	  premisser	  som	  11-‐åringar,	  trots	  stora	  skillnader	  
i	  fysiska	  förutsättningar.	  	  
	  
Distansen	  för	  de	  yngsta	  bör	  kortas	  ner	  för	  att	  matcha	  deras	  fysiska	  förutsättningar.	  
Med	  en	  bättre	  anpassad	  distans	  blir	  också	  tävlingsupplevelsen	  mer	  positiv.	  Det	  blir	  
genomförbart	  och	  roligt	  men	  fortfarande	  utmanande.	  	  
	  
Förbundsstyrelsen	  anser	  att	  tilläggen	  i	  paragraf	  A4.1	  och	  A5.1	  kommer	  bidra	  till	  att	  
skapa	  bättre	  förutsättningar	  för	  de	  yngsta	  deltagarna	  att	  tävla	  triathlon	  och	  därmed	  på	  
sikt	  också	  bidra	  till	  att	  öka	  deltagarantalet	  i	  åldersgruppen.	  
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Förslag – Straff för nedskräpning 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår: 
Att införa ett straff för deltagare som skräpar ner under tävling. 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. 
 

 
Förbundsstyrelsens motivering: 
Triathlontävlingar arrangeras normalt i offentliga miljöer, såväl inne i städer som 
ute i naturen. En förutsättning för att arrangörer ska kunna fortsätta att arrangera 
tävlingar på dessa platser är att de lämnar området i samma skick som det var innan 
tävlingen. Att inte lämna skräp längst med banan är en sådan förutsättning. 
 
Deltagare som kastar barpapper, gelförpackningar eller cykelflaskor utsätter även 
sina medtävlande för en potentiell fara. 
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Förslag	  –	  Avstånd	  mellan	  bojar	  
	  
	  
Förbundsstyrelsen	  föreslår:	  
Att	  formuleringen	  	  
”Tydligt	  färgade	  bojar,	  av	  en	  storlek	  som	  är	  klart	  synlig	  för	  simmarna,	  placeras	  på	  var	  
l00:e	  meter.”	  i	  paragraf	  C	  2.2.6	  I	  tävlingsreglementet	  ändras	  till	  
”Tydligt	  färgade	  bojar,	  med	  en	  färg	  som	  avviker	  från	  badmössornas	  och	  av	  en	  storlek	  som	  
är	  klart	  synlig	  för	  simmarna,	  placeras	  tillräckligt	  tätt	  för	  att	  deltagarna	  ska	  kunna	  
navigera	  runt	  simbanan.	  Största	  tillåtna	  avstånd	  mellan	  två	  bojar	  är	  300	  meter.”	  
	  
Förbundsstyrelsens	  motivering:	  
Alla	  simbanor	  ser	  olika	  ut	  och	  det	  gör	  att	  det	  ibland	  t.o.m.	  kan	  ställa	  till	  mer	  besvär	  
för	  deltagarna	  om	  det	  är	  för	  många	  bojar	  i	  vattnet.	  Det	  är	  även	  ett	  större	  jobb,	  samt	  
kostnad,	  för	  arrangörer	  att	  tillhandahålla	  upp	  mot	  20	  bojar	  på	  de	  längre	  
distanserna.	  
	  
Mot	  bakgrund	  av	  detta	  anser	  förbundsstyrelsen	  att	  en	  omformulering	  av	  paragraf	  C	  
2.2.6	  kommer	  bidra	  till	  en	  större	  efterlevnad	  av	  regelns	  egentliga	  syfte	  –	  en	  säker	  
och	  lättnavigerad	  simbana,	  utan	  att	  belasta	  arrangörer	  med	  onödiga	  kostnader.	  
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Förslag – Banlängd 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår: 
Att distanserna för cykel‐ och löpmomentet får avvika från standardlängd med max 5%. 
Avvikelser över 2% på SM‐tävlingar ska godkännas av STF:s tekniska kommitté. 
 

 
Förbundsstyrelsens motivering: 
Arrangörer ska sträva efter att lägga bansträckningar så korrekt som möjligt 
avseende distans. Av säkerhetsskäl och/eller tävlingsplatsens naturliga utformning 
kan arrangören ibland tvingas anpassa distanserna något. Om detta görs skall 
arrangören tydligt och i god tid informera deltagarna om detta i start‐PM, på 
hemsida eller motsvarande. 
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Förslag – Nya datum för sökande av sanktion, samt 
publicering av tävlingskalender 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår: 
Att arrangörer som före den 1 september har sökt sanktion för nästkommande år får sina 
tävlingar publicerade i tävlingskalendern senast den 15 september. 

 
Förbundsstyrelsens motivering: 
2011 beslutade årsmötet att senarelägga sanktionsansökningstiden (från 15 oktober 
till 1 december), för att arrangörerna ville ha mer tid på sig att bestämma sig 
angående nästkommande års tävling. 
 
Med sportens och motionslopp överlags utveckling de senaste åren upplever nu 
många att den 1 december är alldeles för sent. 
 
STF:s mål och uppgift är att samordna och informera arrangörer om övriga 
arrangörers önskemål för att de ska kunna välja ett tävlingsdatum som passar så bra 
som möjligt utifrån olika förutsättningar (andra triathlontävlingar, andra tävlingar i 
närområdet, möjlighet till att få tillstånd för platser/vägar som krävs, samt 
arrangörens möjlighet att organisera sig på ett bra sätt, m.m.) 
 
För att detta ska vara möjligt behöver vi ha in alla arrangörers önskemål så tidigt 
som möjligt och koordinera datum innan tävlingskalendern publiceras. 
 
Arrangörer som söker sanktion efter det önskade datumet kommer också att 
beviljas sanktion, men de förlorar möjligheten att påverka andra tävlingars datum. 
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Förslag	  –	  Terrängtriathlon	  
	  
	  
Förbundsstyrelsen	  föreslår:	  
Att	  ett	  tillägg	  görs	  till	  reglementet	  som	  beskriver	  kraven	  för	  terrängtriathlon,	  då	  detta	  
redan	  är	  något	  som	  finns	  i	  ITU:s	  reglemente	  och	  då	  flera	  terrängtriathlontävlingar	  nu	  
arrangeras	  i	  Sverige.	  
	  
I	  korthet	  ska	  följande	  gälla:	  
-‐ Terrängtriathlon	  består	  av	  simning,	  MTB-‐cykling	  och	  terränglöpning.	  Terrängduathlon	  

består	  av	  terränglöpning,	  MTB-‐cykling	  och	  terränglöpning.	  
-‐ Bansträckningen	  ska	  innehålla	  utmanande	  backar	  och	  tekniska	  partier,	  samtidigt	  som	  

deltagarnas	  säkerhet	  ska	  säkerställas.	  
-‐ Asfalterade	  sträckor	  bör	  inte	  överstiga	  15%	  av	  längden	  på	  delmomentet	  (cykling	  resp.	  

löpning).	  
-‐ Distanser	  

	  
Terrängtriathlon	   Simning	   MTB-‐cykling	   Terränglöpning	   Minimiålder	  
Sprintdistans	   500	  m	  	   10	  	  -‐	  	  12	  km	  	   3	  	  -‐	  	  4	  km	  	   16	  	  
Standarddistans	  	   1000	  	  -‐	  	  1500	  m	  	   20	  	  -‐	  	  30	  km	  	   6	  	  -‐	  	  10	  km	  	   18	  	  

	  
	  

Terrängduathlon	   Terränglöpning	   MTB-‐cykling	   Terränglöpning	   Minimiålder	  
Sprintdistans	  	   3	  	  -‐	  	  4	  km	  	   10	  	  -‐	  	  12	  km	  	   1.5	  	  -‐	  	  2	  km	  	   16	  	  
Standarddistans	  	   6	  	  -‐	  	  8	  km	  	   20	  	  -‐	  	  25	  km	  	   3	  	  -‐	  	  4	  km	  	   18	  	  

	  
-‐ Cykeln	  ska	  uppfylla	  UCI:s	  MTB-‐regler.	  

o Hjuldiameterna	  får	  inte	  överstiga	  29’’	  
o Däck	  med	  eller	  utan	  dubbar	  är	  tillåtna	  
o Clip-‐on-‐bågar	  är	  inte	  tillåtna	  
o Bockstyre	  är	  inte	  tillåtet	  
o MTB-‐barends	  är	  tillåtna	  

-‐ Det	  är	  tillåtet	  att	  bära	  eller	  springa	  med	  cykeln	  
-‐ Det	  är	  tillåtet	  att	  springa	  med	  skor	  med	  dubbar/spikar.	  
-‐ Drafting	  är	  tillåten.	  Dock	  plockas	  varvade	  deltagare	  inte	  av	  banan,	  oavsett	  klass.	  
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Förslag	  på	  reglementestext	  
	  
SÄRSKILDA REGLER FÖR TERRÄNGTRIATHLON & TERRÄNGDUATHLON 
I detta kapitel redovisas enbart de särskilda regler (motsv.) som gäller för terrängtriathlon. De redovisas med hänvisning till 
motsvarande regel i triathlonreglementet. I övrigt gäller triathlonreglerna. Samma momentnumrering tillämpas. 
 
GEMENSAMMA BESTÄMMELSER (A) 
1. Information om terrängtriathlon. 
1.1 Allmänt 
Terrängtriathlon betyder trekamp med omfattning enligt D.1.2 nedan. Benämningen crosstriathlon kan också användas. 
 
1.2 Omfattning i stort 
Terrängtriathlon består av simning, MTB-cykling och terränglöpning. Terrängduathlon består av terränglöpning, MTB-
cykling och terränglöpning. 
 
2. Historik 
Terrängtriathlon har förekommit såväl utomlands som i Sverige i varierande former under de senaste åren. Officiella VM och 
EM genomförs i ITU:s och ETU:s regi. 
 
3. Tillämpning av reglerna 
Tillåtna varianter av terrängtriathlon är terrängduathlon (terränglöpning – MTB-cykling – terränglöpning). 
 
4. Omfattning 
4.1 Tävlingssträckor 

 
Terrängtriathlon Simning MTB-cykling Terränglöpning Minimiålder 
Sprintdistans 500 m  10  -  12 km  3  -  4 km  16  
Standarddistans  1000  -  1500 m  20  -  30 km  6  -  10 km  18  

 
 

Terrängduathlon Terränglöpning MTB-cykling Terränglöpning Minimiålder 
Sprintdistance  3  -  4 km  10  -  12 km  1.5  -  2 km  16  
Standarddistans  6  -  8 km  20  -  25 km  3  -  4 km  18  
 
 
Rekommenderade distanser för Pojk/Flick 
Pojk/Flick -11 år 100m – 5 km – 1 km 
Pojk/Flick 12-13 år 200m – 5 km – 1 km 
Pojk/Flick 14-15 år 400m – 10 km – 2 km 
 
4.2 Ordningsföljd mellan grenarna 
Skall normalt vara: simning, cykling, löpning för terrängtriathlon och löpning, cykling, löpning för terrängduathlon. 
 
5.1 Klassindelning densamma som för triathlon. 
Tillåtna distanser MJ/KJ 17 maximalt sprintdistans. Juniorer får deltaga på standarddistans. 
 
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER (B) 
4. Ansvar. Försäkring 
För deltagande i terrängtriathlontävling i Sverige erfordras tills vidare inte tävlingslicens. Svenska 
Triathlonförbundets kollektiva olycksförsäkring för motionsklass gäller för terrängtriathlon. För deltagande i terrängtriathlon 
tävling utomlands krävs tävlingslicens (triathlon). 
 
TÄVLINGSREGLER (C) 
1.2. Tävlingsbanornas sträckning 
Bansträckningen ska innehålla utmanande backar och tekniska partier, samtidigt som deltagarnas säkerhet ska säkerställas. 
Asfalterade sträckor bör inte överstiga 15% av längden på delmomentet (cykling resp. löpning). 
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2.2 Löpning 
2.2.1 Det är tillåtet att springa med skor med dubbar/spikar. 
 
3.4.1 Cykel 
Cykeln ska uppfylla UCI:s MTB-regler. 
- Hjuldiameterna får inte överstiga 29” 
- Däck med eller utan dubbar är tillåtna 
- Clip-on-bågar är inte tillåtna 
- Bockstyre är inte tillåtet 
- MTB-barends är tillåtna 
 
Det är tillåtet att bära eller springa med cykeln 
Drafting är tillåten. Dock plockas varvade deltagare inte av banan, oavsett klass. 
 
 

	  
	  



                                                                                                                      Borås den 15 januari 2014 

 

Motion till Svenska Triathlonförbundet om ändring av benämningen RM 

till SM för veteraner/masters. 

 
I Svenska Triathlonförbundet används beteckningen Riksmästerskap i stället för Svenska 

Mästerskap då det gäller veteraner/masters. Det skäl som redovisats av styrelsen är att SM-vinst får 

en högre status om det finns få SM-vinster i förbundet. Det argumentet användes då årsmötet mot 

styrelsens förslag beslutade att SM för seniorer skulle finnas även på medeldistans. 

 

Vid koll på nätet vilka idrottsgrenar som har RM tävlingar för veteraner och vilka som har SM 

finner vi följande fördelning. 

 

Följande har RM        Följande har SM                                               
Enduro     Friidrott 

Motocross                                    Bordtennis 

Luftpistol                                           Tyngdlyftning 

Jaktskytte                                           Cykel 

Styrkesport                                         Skidor 

Golf                                                    Brottning 

Orientering                                         Badminton 

Triathlon                                             Volleyboll 

                                                            Skridsko 

                                                            Judo 

                                                            Simning 

                                                            Bandy 

                                                            Trial 

                                                            Bowling 

                                                            Curling 

                                                            Kanot 

                                                            Skidor Alpint 

 

För juniorer i triathlon gäller att vinnaren blir Svensk mästare – men inte vinnaren i mastersklasser. 

 

I många kommuner i Sverige hyllar man årligen de som blivit Svenska mästare. Ett bra sätt att 

lokalt lyfta fram prestationer och sporter. Det är sällan triathlon kommer med i sådana sammanhang 

så länge förbundet har RM för mastersklasserna.  

 

Det tycks vara självklart att det ska heta Europamästerskapet (EM) även för masters och inte 

Kontinentmästerskapet för att markera vilken kontinent det gäller. Med samma logik borde det heta 

Svenska mästerskap och inte Riksmästerskap för att tala om vilket land det gäller. 

 

Inom orienteringsförbundet förs, vad vi kan förstå, en motsvarande diskussion. 

 

Vi yrkar härmed att RM för veteraner/masters ändras till SM. 

  

Göran Magnusson och Jan Patrikson 

SOK Knallen 



Motion	  från	  Göran	  Magnusson	  och	  Jan	  Patriksson	  

SM	  veteran-‐	  /	  masterklass	  istället	  för	  RM	  

	  

Se	  motion	  på	  sidan	  före	  denna.	  

	  

	  

	  

	  
Förbundsstyrelsen	  föreslår:	  

Att	  årsmötet	  beslutar	  att	  avslå	  motionen.	  	  

Förbundsstyrelsens	  motivering:	  

STF	  vill	  värna	  om	  statusen	  av	  titeln	  "svensk	  mästare"	  och	  att	  tillåta	  den	  titeln	  i	  samtliga	  
mastersklasser	  skulle	  kunna	  ge	  ytterligare	  20	  svenska	  mästare,	  per	  distans	  (sprint,	  
olympisk,	  medel,	  lång	  och	  duathlon).	  Totalt	  alltså	  100	  stycken,	  eller	  300	  SM-‐
medaljörer. 
	   
Vi	  håller	  med	  motionären	  om	  att	  det	  möjligen	  skulle	  höja	  statusen	  för	  
mastersklasserna,	  bland	  deltagarna,	  men	  anser	  alltså	  att	  detta	  då	  sker	  dels	  på	  
bekostnad	  av	  värdet	  i	  seniorklass,	  men	  framförallt	  gentemot	  media,	  sponsorer	  och	  
andra	  som	  följer	  vår	  idrott. 
	   
Gällande	  JSM	  så	  är	  detta	  ett	  officiellt	  RF-‐tecken,	  precis	  som	  för	  seniorer.	  Det	  finns	  inget	  
sådant	  för	  masters. 
	   

Underlaget	  i	  mastersklasserna	  är	  dessutom,	  med	  undantag	  för	  ett	  par	  klasser,	  oftast	  
väldigt	  litet	  och	  ibland	  är	  det	  inte	  ens	  tre	  deltagare	  per	  klass.	  Att	  i	  den	  konkurrensen	  
vinna	  en	  SM-‐titel	  bidrar	  ytterligare	  till	  att	  reducera	  värdet	  av	  titeln.	  
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