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Svenska Triathlonförbundet

Protokoll Årsmöte 2011

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

2. Upprop hålls och röstlängden fastställs.

3. Mötet förklaras behörigt utlysts.

4. Christer Pallin (RF:s chefsjurist) väljs till ordförande på mötet.

5. Ola Silvdahl väljs till sekreterare på mötet.

6. Michael Malm och Christine Wageborn väljs till rösträknare och att justera protokollet.

7. Årsredovisning 2010 (bilaga 1), Verksamhetsberättelse 2010 (bilaga 3) och
Revisionsberättelsen (bilaga 2) presenteras och läggs med godkännande till handlingarna.

8. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

9. Verksamhetsplan 2011 (bilaga 4) och budget 2011 (bilaga 5) presenteras och antas.

10. Motioner och förbundsstyrelsens förslag / propositioner

a) Proposition Först i mål vinner (bilaga 6)

Beslutas att bifalla propositionen.

b) Proposition SM/RM medeldistans (bilaga 7)

Beslutas att införa SM/RM på medeldistans varje år med start 2012.

c) Proposition Lagmedaljer (bilaga 8)

Beslutas att bifalla propositionen.

d) Proposition Mix stafett (bilaga 9)

Beslutas att bifalla propositionen.

e) Proposition Distriktstävlingar (bilaga 10)

Beslutas att bifalla propositionen.

f) Proposition Dispens Ungdom (bilaga 11)

Beslutas att bifalla propositionen.

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

h) Motion Master SM / Halmstadtriathleterna (bilaga 13)

Beslutas att avslå motionen.

i) Motion Domare / IKHP (bilaga 14)

Beslutas att avslå motionen.

11. Avgifter för 2012

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 150 kronor för B-licens, 270
kronor för A-licens och 120 kronor för endagslicens.

12. Beslutas att välja följande personer på angiven tid som ordförande, samt ledamöter och
suppleant att ingå i förbundsstyrelsen:

Ria Damgren Nilsson 2 år ordförande omval
Ann Josefson 2 år ordinarie ledamot omval
Mikael Stolpe 2 år ordinarie ledamot omval
Lotta Kellander 2 år ordinarie ledamot omval
Sture Jonasson 2 år suppleant nyval

13. 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.

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

Micke Thorén – ordförande / sammankallande
Greger Sundin
Christine Wageborn

15. Som representant för anställd personal anmäls Ola Silvdahl och som aktivas representant
Erik Strand.

16. Beslutas att utse Ria Damgren Nilsson och Ola Silvdahl som STF:s representanter på RIM
2011, samt Lotta Kellander och Mikael Stolpe som deras suppleanter.

17. Mötet avslutas.
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01– 2010-12-31

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,
aquatlon och vintertriathlon i Sverige.

 STF är anslutet till Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté, International
Triathlon Union och European Triathlon Union.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut

 Lisa Nordén vann brons på VM på olympisk distans och guld på VM i sprintdistans,
samt brons på EM på olympisk distans.

 Svenska juniorlandslaget vann brons på JEM i stafett.

 Andreas Svanebo vann guld på VM och EM i vintertriathlon.

 Annie Thorén medverkande på ungdoms-OS 2010 i Singapore.

 STF har gemensamt med medlemsföreningar arrangerat fyra SM och genomfört
Svenska Triathlon Cupen.

 STF har gemensamt med medlemsföreningar arrangerat AXA Stockholm Triathlon, en
triathlontävling i centrala Stockholm.

 STF har arrangerat ett ungdomsläger i Säter som kombinerades med en
ledarutbildning.

 STF har arrangerat ett nordiskt och baltiskt ungdomsläger på Bosön som
kombinerades med en ledarutbildning. Detta genomfördes med stöd från ETU och
ITU.

 Stipendiet från Anders Nilssons Minnesfond tilldelades Annie Thorén.

Medlemmar

 111 (94) föreningar var anslutna till STF per 2010-12-31

Resultat och ställning

 2010-års resultat innebar en förlust á - 9.380 kronor.

Idrottsföreningens ekonomiska utveckling i sammandrag:

2010 2009

Nettoomsättning 2 003 383 1 032 526
Offentligrättsliga bidrag 3 230 359 2 504 121
Årets resultat -9 380 149 890
Eget kapital 629 663 645 016
Antal anställda 5 3

Framtida utveckling och mål

 Att i linje med ett av STF långsiktiga mål etablera tävlingen AXA Stockholm Triathlon
som dels en masstarttävling, dels en internationell topptävling på olympisk distans.

 Att fortsatta utveckla Svenska Triathlon Cupen och 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. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där annat ej
anges.

Svenska Triathlonförbundet 802400-0997 Årsredovisning 2010

6 av 65

olsisf66
Textruta
2



Svenska Triathlonförbundet

802400-0997

RESULTATRÄKNING Not.

1

2010 2009
Intäkter
Nettoomsättning 2 2 003 383 1 032 526
Offentligrättsliga bidrag 3 230 359 2 504 121
Medlemsavgifter 71 500 62 500
Summa intäkter 5 305 242 3 599 147

Kostnader
Föreningskostnader 3 -2 003 514 -1 170 878
Övriga externa kostnader -1 470 938 -1 054 299
Personalkostnader 4 -1 839 487 -1 222 823
Avskrivningar av materiella tillgångar -5 748 -5 748
Summa kostnader -5 319 687 -3 453 748

Verksamhetens resultat -14 445 145 399

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 5 642 4 865
Räntekostnader -577 -373

5 065 4 492

Årets resultat -9 380 149 890
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Svenska Triathlonförbundet

802400-0997

BALANSRÄKNING Not.

1

TILLGÅNGAR 2010 2009

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 5 - 5 748

5 748

Summa anläggningstillgångar - 5 748

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Varulager 14 438 22 544

14 438 22 544

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 202 811 29 567

Övriga fordringar 16 448 18 684

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 20 659 45 983

239 918 94 234

Kassa och bank 1 835 500 1 648 556

1 835 500 1 648 556

Summa omsättningstillgångar 2 089 856 1 771 082

SUMMA TILLGÅNGAR 2 089 856 1 771 082
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Svenska Triathlonförbundet

802400-0997

BALANSRÄKNING Not.

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2010 2009

Eget kapital 7

Balanserat kapital 638 086 488 196

Ändamålsbestämda medel 957 6 930

Årets resultat 9 380- 149 890

629 663 645 016

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut - -

Leverantörsskulder - -

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 1 460 193 1 126 066

1 460 193 1 126 066

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 089 856 1 771 082
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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.

Svenska Triathlonförbundet 802400-0997 Årsredovisning 2010
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2010 2009

Not 2 Nettoomsättning

Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande:
Idrottsverksamhetens intäkter 1 955 258 982 331
Lotterier, bingo och försäljningsintäkter 48 125 50 195
Summa 2 003 383 1 032 526

Not 3 Upplysning om föreningskostnader

Idrottsverksamhetens kostnader 1 958 958 1 125 994
Försäljningskostnader 44 556 44 884
Summa 2 003 514 1 170 878

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

Medelantal anställda 2010 2009

Antal Varav Antal Varav
anställda män anställda män

5 60 % 3 67 %

Löner och andra ersättningar och
sociala kostnader 2010 20091

Löner och Sociala Löner och Sociala
andra ersätt- kostnader andra ersätt- kostnader
ningar (varav ningar (varav pensions

pensions kostnader)
kostnader)

1 345 209 405 031 892 148 404 280
(37 840) (73 605)

1
Varav 168 533 kr erhölls i lönebidrag från Arbetsmarknadsverket.

Svenska Triathlonförbundet 802400-0997 Årsredovisning 2010
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Styrelseledamöter och 2010 2009
ledande befattningshavare

Antal Varav Antal Varav
kvinnor kvinnor

Styrelseledamöter 8 4 8 3
Generalsekreterare 1 0 1 0

Not 5 Inventarier och verktyg
2010 2009

Ingående anskaffningsvärde 51 346 39 851
Årets investeringar 0 11 495
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 51 346 51 346

Ingående avskrivningar enligt plan 45 598 39 851
Årets avskrivning 5 747 5 747
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 51 346 45 598

Bokfört värde 0 5 748

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2009 2010
Förutbetalda hyror 18 551 18 551
Övriga poster 2 108 27 432
Summa 20 659 45 983

Not 7 Förändring av eget kapital
Balanserat Ändamåls Totalt
kapital bestämt eget kapital

Ingående balans 638 086 6 930 645 016
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel -5 973
Reservering av ändamålsbestämda medel
Årets resultat -9 380
Utgående balans 628 706 957 629 663

Svenska Triathlonförbundet 802400-0997 Årsredovisning 2010
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Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2010 2009

Upplupna semesterlöner 127 744 102 737
Avsättning distrikt 102 439 135 197
Landslagsstöd 500 000 750 000
WCS Stockholm 350 000 -
Projektstöd 60 000 -
Tri 4 Fun 76 727 -
Övriga poster 243 283 138 132
Summa 1 460 193 1 126 066

Svenska Triathlonförbundet 802400-0997 Årsredovisning 2010

13 av 65

olsisf66
Textruta
9



Svenska Triathlonforbu ndet
802400-0997

Arsredovisning 2010

Årsredovisningens påtecknande

Göteborg 2OLL-O2-1.6

Ria Damgren Nilsson, ordförande

Patrik Jonasson

Pasi Salonen

&föl&,/"r

Lotta Kellander

MikaelStolpe

Ola Silvdahl, generalsekreterare
personalrepresenta nt

vits 2011- t)f- l6

Pär Anth

Revisorspåteckning:

Min revisionsberätt
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Deloitte"

REVISIONSNPNIiTTELSE

Till fiireningsstämman i Svenska Triathlonfiirbundet

Organisationsnummer: 802400 -0997

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Svenska
Triathlonf<jrbundet för räkenskapsåret 2010 Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskaps-
handlingarna och förwaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av
årsredovisningen. Mitt ansvar år att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval
av min revision.

Revisionen har utforts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och
genomfört revisionen for att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett
urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma
de betydelsefulla uppskattningar som stlrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att
utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om
ansvarsfrihet harjag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot organisationen, om skäl for
entledigande föreligger eller om ledamot på annat sätt handlat i strid med gällande lag eller
stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild
förbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Styrelsens medlemmar har enligt min bedömning inte handlat i strid med gällande lag eller
stadgar.

cöteb.srfä&r
,{:

5,S""
Auktoriserad revisor
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Svenska Triathlonförbundet

Budget och utfall 2010

Budget 2010 Utfall 2010-12-31

Ingående balans 638 085 638 085

INTÄKTER
Arrangemang 471 000 471 452

AXA Stockholm Triathlon 1 200 000 1 154 704

Bredd 490 000 376 893

Ungdom 53 000 258 508

Tri 4 Fun 133 073

Elit 686 000 819 831

Marknad 53 000 58 707

Kommunikation 0 0

Utbildning 45 000 45 000

Omvärld 30 000 30 000

Ledning 0 0

Kansli 0 0

Personal 580 000 327 000

Gemensam 1 750 000 1 759 107

Summa intäkter 5 358 000 5 434 275

KOSTNADER
Arrangemang 580 000 501 626

AXA Stockholm Triathlon 1 200 000 1 178 773

Bredd 265 500 176 950

Ungdom 219 000 362 408

Tri 4 Fun 133 073

Elit 903 000 951 245

Marknad 100 000 84 387

Kommunikation 46 000 30 938

Utbildning 76 000 64 601

Omvärld 68 000 44 692

Ledning 157 000 155 350

Kansli 165 000 167 333

Personal 1 543 500 1 555 772

Gemensam 35 000 36 507

Summa kostnader 5 358 000 5 443 655

Året resultat 0 -9 380

Utgående balans 638 085 628 705
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Verksamhetsberättelse 2010

Styrelse: Ria Damgren Nilsson (ordförande), Ann Josefsson (vice ordförande), Stefan
Flink, Lotta Kellander, Gun Alexandersson Malm, Pasi Salonen, Patrik Jonasson, Pär
Anth, Erik Strand (suppleant), Gunilla Bergström (suppleant).

Personal: Ola Silvdahl (generalsekreterare), Tomas Wiker (sportchef), Emma
Mårtensson (administratör), Mattias Sjöberg (projektledare Stockholm Triathlon),
Annie Gustafsson (projektledare Tri4Fun)

Styrelsemöten: 8 stycken protokollförda

Valberedning: Yvonne Rosenqvist (ordförande/sammankallande), Michael Thorén,
Greger Sundin

Antal anslutna föreningar: 111 (94)

Elit

Sverige har under 2010 fortsatt gjort sina avtryck på den internationella triathlonarenan.
Syftet med STF:s elit- och landslagsverksamhet är att säkra framtida framgångar för Svensk
Triathlon på allra högsta internationella nivå. När vi nu summerar året som gått kan vi se
följande internationella toppresultat:

 Lisa Nordén 1:a VM sprint i Lausanne, 3:a VM olympisk distans samt 3:a
Europamästerskapen i Athlone, Irland

 Jonas Djurback 4:a VM långdistans Immenstadt

 Andreas Svanebo 1:a VM & EM i Vintertriathlon

 Lovisa Hjalmarsson 5:a JEM Athlone

 Mixjuniorlaget 3:a på EM i stafett

Landslagets organisation har sett ut enligt följande:

 Förbundskapten långdistans: Christian Kirchberger
 Förbundskapten juniorer & U23: Matt Richardson
 Förbundskapten senior kort distans: Tomas Viker
 Förbundskapten ungdom: Lina Karlsson

Mästerskapsdeltagande och internationellt tävlande:

Andreas Svanebo deltog i Europa- och världsmästerskapen i vintertriathlon. Svanebo vann
båda tävlingarna och placerade sig som totalt 2:a i världscupen.

Vid Europamästerskapen över långdistans i spanska Vitoria-Gasteiz slutade Karl-Johan
Danielsson på en 9:e plats. Trots en tidigt inledande punktering lyckades den
mästerskapsdebuterande KJ hålla ihop loppet på ett bra sätt.
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Europamästerskapen för seniorer och juniorer arrangerades i Athlone, Irland. Sverige hade
stor trupp bestående av 13 aktiva och ledare. Lisa Nordén placerade sig på en 3:e plats i
damseniorklassen och Lovisa Hjalmarsson på en 5:e plats i juniorklassen. Juniorstafettlaget
slutade på en imponerande 3:e plats när stafetterna avgjordes. I bronslaget ingick Per
Wangel, Joel Vikner, Lovisa Hjalmarsson samt Annie Thorén.

Lisa Norden deltog som enda svenska i VM-serien. Nordén inledde med att placera sig på en
5:e plats i Sydney. VM-cirkusen drog därefter vidare till Seoul. Lisa hade en tung dag och
slutade på en 13:e plats. En skada satte sedan stopp för Lisa när den tredje deltävlingen
avgjordes i Madrid. Efter rehabilitering gjorde hon sedan en strålande comeback genom att
vinna den fjärde deltävlingen i Hamburg efter en rafflande spurt mot Emma Moffatt (AUS).
Femte deltävlingen i London blev en rejäl djupdykning med en 26:e plats. Den sjätte VM
tävlingen i Kitzbühel blev det återigen en tät fight där Lisa slutade på en 2:a plats. Vid VM
avslutningen i Budapest kämpade 4 tjejer om de tre medaljerna i VM-sammandraget. Lisa
kom fyra i loppet och säkrade därmed en bronspeng i VM-serien.

Annie Thorén deltog vid ungdoms OS i Singapore. I det individuella loppet slutade Annie på
en 15:e plats och i stafetten på en 7:e plats.

Jonas Djurback svarade för en strålande insats och slutade på 4:e plats när VM över
långdistans avgjordes i tyska Immenstadt (4 km sim-120 km cyk-30 km löp). Tillsammans
med Fredrik Croneborg och Karl-Johan Danielsson lyckades grabbarna även plocka hem
lagbronset.

För första gången i ITU:s historia avgjordes VM över sprintdistans och stafett. Lausanne var
värd för arrangemanget. I det individuella loppet vann Lisa VM-guld. Sveriges stafettlag som
bestod av Joel Vikner, Johan Sandberg, Lisa Nordén och Lovisa Hjalmarsson, slutade på en
10:e plats.

Vid U23 EM i Portugal deltog Lovisa Hjalmarsson, Johan Sandberg samt Joel Vikner. Johan
slutade på en 34:e plats och Joel på en 44:e plats. Lovisa bröt loppet.

Andra svenska internationella resultat i korthet:
Erik Strand 11:a Continental Cup i Kanada
Camilla Lindholm 3:a Zofingen Duathlon samt 3:a Challenge Köpenhamn
Björn Andersson 3:a Ironman Germany 70.3
Fredrik Croneborg 2:a Ironman Japan 70.3 samt 3:a Ironman 70.3 Filippinerna
Jonas Djurback 3:a Ironman UK 70.3
Annie Thorén 4:a och Joel Vikner 8:a junior Europa Cup Österrike
Per Wangel 6:a junior Europacup Tjeckien
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Resultatuppföljning

Mål 2010 Utfall 2010

Två topp 3 placering vid något
triathlonmästerskap (EM/VM)

Lisa Nordén 1:a VM Sprint, 3:a VM Olympisk, 3:a
EM Olympisk

En topp 3 placering på duathlon eller
vintertriathlonmästerskap (EM/VM) Andreas Svanebo 1:a VM, 1:a EM Vintertriathlon

Två topp 3 placering i någon deltävling i VM
serien (World Cup Series) Lisa Nordén 1:a Hamburg WCS, 2:a Kitzbühel WCS

Två aktiva som tar mer 400 olympiska
kvalpoäng mot OS London 2012 Lisa Nordén 2445 poäng

Två damer (senior) och en herr (senior) topp
100 på ITU pointlist Lisa Nordén 2:a plats på ITU point list

Två aktiva topp 15 på U23 EM samt inom 5%
(herr) alt 8% (dam) efter segrartid ej

En aktiv topp 10 placeringar JEM/JVM samt 4
aktiva (2+2) topp 30

Lovisa Hjalmarsson 5:a JEM, Linnea Holmertz 17
JVM & 16:e JEM, Annie Thorén 14:e JEM, Joel
Vikner 20:e JEM

Elitmiljöer
Riksidrottsgymnasiet i Motala
Sexton aktiva har under året studerat och tränat vid RIG i Motala: Sofia Berggren, Linnéa
Holmertz, Tom Honig, Mike Thorén, Joel Vikner, Lovisa Hjalmarsson, Amanda Lindblad,
Kasper Johansson, Matilda Andersson, Annie Thorén, Måns Cederberg, Markus Jonsson,
Emelie Karlsson, Johan Sarwe, Ida Salonen, Martin Magnusson.

Triathlonhögskolan
Fem aktiva har under året studerat och tränat vid Dala Sports Academy - Triathlon i Falun:
Erik Strand, Karl-Johan Danielsson, Per Wangel, Johan Sandberg, Åsa Annerstedt.

Förberedelse, support & landslagsläger:
Med säsongen 2010 i sikte samlades Svenska Triathlonförbundets utvecklingslag i början av
året på Bosöns utvecklingscentra. Där fick alla aktiva genomgå en rörelseanalys med hjälp av
RF:s sjukgymnaster. Därefter bar det iväg till Falun. Lägrets stora utmaning var att
introducera de aktiva på den nybyggda velodromen. Under hela april befanns sig större
delen av utvecklingslaget på Mallorca på värmeläger.

Tomas Viker var i Budapest och rekognoserade inför höstens VM resa. Christian Kirchberger
var i Immenstadt för att rekognosera inför långdistans VM senare under sommaren.

Lisa Nordén bytte under vintern träningsmiljö från Gold Coast till Canberra. Framåt
vårkanten utbyttes Canberra först till Witten i Tyskland och sedan vidare till sommarbasen i
Davos.

I början av december anordnades ett upptaktsläger inför säsongen 2011 för alla landslag i
Falun. På plats i Falun var en bruttotrupp av 20 aktiva från junior-, lång- respektive
kortdistanslandslagen.
/Tomas Viker, sportchef
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Ungdom

Tri4fun
Under året har förbundet arbetat hårt för att få konceptet Tri4fun på plats. Tri4fun är ett
samverkansprojekt inom ramen för Idrottslyftet mellan triathlonföreningarna i Sverige,
distriktsidrottsförbund samt Svenska Triathlonförbundet. Tri4fun har som målsättning att
erbjuda barn och ungdomar i närområdet ökade kunskaper kring säkerhet på väg och i
vatten samt möjlighet att utmana sig själva genom att genomföra en Tri4fun tävling. Tri4Fun
har ett eget arbetsrum på STF hemsida. Direktlänken till sidan är www.tri4fun.se .

Först ut att prova Tri4fun var Dalarna. Annie Gustafsson anställdes som projektledare på 50
%. Tri4Fun har under hösten jobbat mycket med att få igång en fungerande barn &
ungdomsverksamhet i dalaföreningarna. När Tri4fun startade upp i höstas hade till exempel
Dalregementet IF Triathlon ingen barn- och ungdomsverksamhet, i dagsläget har de en
fungerande barngrupp med upp emot 10 barn per träning. Inte mindre än 1000 skolelever i
Borlänge, Säter och Falu kommun har genomgått Tri4Funs teknik och säkerhetsutbildning på
cykel. Eleverna har fått cykla teknikbanor, lära sig hur man cyklar i grupp, information om
cykeln och hjälmen osv. Eleverna har gått i årskurs 3-6.

I slutet av året blev det klart att Sörmland blir andra regionen som testar på konceptet
Tri4fun. Där kommer en projektledare att rekryteras på 75 %. Medverkande föreningar är
Eskilstuna IK Triathlon, SLK Oxelösund, Södertälje Simsällskap Triathlon samt Sörmlands
Idrottsförbund. Marknadsföring av Tri4fun har även genomförts i Västra Götaland, Småland,
Skåne, Stockholm och Sörmland. Det har varit positiv respons på alla platser dock var
Småland och Skåne inte beredda att lägga så mycket medel på ett projekt. Stockholm har
speciella förutsättningar eftersom medlen är i förhand fördelade till olika områden. Det gör
att tri4fun inte är genomförbart där.

Läger och tävlingar
I samband med Säter Triathlon anordnades ett ungdomsläger som lockade ca 20 ungdomar.
Helgen fylldes av löpskolning, växlingsträning, lek, bad samt tävlingar i och deltagande i Säter
Triathlon.

Det var ett varmt och soligt Danmark som sex svenska ungdomar kom till, laddade och
förväntansfulla; det var dags att representera de svenska färgerna i de Nordiska
ungdomsmästerskapen. Distansen var en sprint. Emelie Karlsson slutade på en 2:a plats,
Marie Carlsson 2:a, samt Malin Cederberg på en 3:e plats. På killsidan deltog Martin
Magnusson, Johan Sarwe och Markus Jonsson.

Som ett avslut på den gångna säsongen samlade ungdomskaptenen Lina Karlsson sex av
Sveriges främsta ungdomar i Falun. Förutom enskilda samtal och information om och blickar
framåt fick de genomgå en grundkurs i inomhusvelodromen. Orientering och teknikträning
på cykel hanns också med.

Under året har det arbetats med att hitta rätt form för distriktscuper i Sverige för att
möjliggöra enkla lokala tävlingstillfällen för ungdomar och nya aktiva. Distriktscuper har
genomförts i Småland och Dalarna.
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Nya stationära triathlonbanor är under uppbyggnad i Oxelösund och på Lidingö. Banorna
beräknas invigas under 2011. Även Eskilstuna är intresserat av att få en bana och befinner sig
i förhandlingar med kommunen.

I slutet av november anordnade STF ett nordiskt och baltiskt läger på Bosön. På lägret deltog
30 aktiva i åldern 15-20 år samt åtta tränare från Norge, Sverige, Finland, Lettland och
Estland för att lära sig mer om triathlon. Lägret var ett samarbete mellan Svenska
Triathlonförbundet, Europeiska Triathlon Unionen samt Internationella Triathlon Unionen.
Syftet med lägret var framförallt att etablera en kontakt mellan de nordiska och baltiska
länderna. Lägret innehöll både praktiska och teoretiska moment. Tränarna fick öva på sina
ledaregenskaper då de planerade och genomförde ett simpass med öppet vattenfokus samt
ett löppass med teknikinriktning. För de aktiva bestod lägret av framförallt sim- och
löpträning. Under söndagen tränades också växlingar i Bosön inomhushall.

Idrottslyftet
Intresset för utlysta medel från Idrottslyftet har varit stort. Det betyder att flera klubbar och
deras ansökningar som väl uppfyller STF:s riktlinjer har fått mindre medel än ansökt. För att
göra en rättvis fördelning av medlen har hänsyn tagits till följande aspekter:

 Tri4fun

 Nystart av verksamheten

 Antal ungdomar i klubben

 Geografisk spridning

Föreningar som fick del av medlen är Stockholm City Triathlon, Stockholmspolisens IF
Triathlon, Nässjö SLS, IK Hakarpspojkarna, Triathlon Väst, Säter IF, Södertälje SS, Eskilstuna
IK, Lidingö Triathlon, Qwarnsvedens Triathlonklubb, Simklubben RAN samt Dalregementets
IF. Medlen gick till att starta och utveckla ungdomsverksamhet och utbildning.

Projekten från hösten 2009 och 2010 utvärderades och nya projekt för 2011 sjösattes.
Uppdatering av kriterier för Idrottslyftet gjordes under våren.

Föreningsbesök genomfördes i mars, april och september. Föreningar som besöktes var
Nässjö SLS, Simklubben RAN, Stockholm City Triathlon och Lidingö Triathlon.

RF:s styrgrupp beslutade om en särskild utvärdering som specialidrottsförbunden skulle
genomföra för att få en tydlig bild av att medlen används för avsett ändamål. STF fick i
uppdrag att gå igenom projekten (ansökan – genomförande - utvärdering) vid ett personligt
möte med projektledaren och minst en av klubbens styrelsemedlemmar. Klubbens alla
projekt skulle gås igenom oavsett bidragsgivare (SF eller DF). Den särskilda utvärderingen
genomfördes under mars och april.

STF blev tillfrågade av RF om vi kunde föreläsa under träffen för alla distriktsförbund om vårt
Idrottslyftsarbete. Anledningen var att STF har utvecklat nya strategier (Tri4fun) och är ett
av landets mest framgångsrika SF gällande Idrottslyftet. (det vill säga tilldelade medel ger
stor effekt). Deltagare: Annie Gustafsson och Christian Kirchberger.
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Under hösten deltog Christian Kirchberger i ordförandeträffen för att informera om
Idrottslyftet och lärtimmar.

Under september redovisades STF:s verksamhet till RF. Sammanfattningsvis kan man säga
att vi växer så det knakar (se mätpunkter nedan) men för ärlighetens skull måste man säga
att vi fortfarande är en mycket liten ungdomsidrott. Det behöver göras mer på områdena:
Licensförteckning/ medlemsförteckning, lokala tävlingar, ledarrekrytering,
föreningsutveckling.

Uppdatering av STF:s nuläge och mål för ungdomsverksamheten

Mål:
Redovisade LOK-stöds aktiviteter för triathlon:
2008: 640 sammankomster/4480 deltagare = 7 delt/smk
2009: 960 smk/ 7680 delt = 8 delt/smk
2010: 1280 smk/11520 delt = 9 delt/smk
2011: 1600 smk/16000 delt = 10 delt/smk

Licensierade ungdomar 16 – 17 år
2008: 50 st
2009: 100 st
2010: 150 st
2011: 200 st

Ungdomsstarter (def Barn och Ungdomar upp till 17 år som har
slutfört en triathlontävling)
2008: 425 st = 25 st/tävling
2009: 510 st = 30 st/tävling
2010: 630 st = 35 st/tävling
2011: 720 st = 40 st/tävling

Föreningar med ungdomsverksamhet (def: regelbunden verksamhet
med ungdomar i åldern 11-17 år minst 1 gång/vecka):
2008: 8 st
2009: 12 st
2010: 16 st
2011: 20 st

Ledare:
2008: 8 st verksamma ledare i förening med ungdomsverksamhet
2009: 12 st
2010: 16 st
2011: 20 st

Nuläge:
Redovisade LOK-stöds aktiviteter för triathlon:
2006: 535 sammankomster/4865 deltagare = 9 delt/smk
2007: 958 sammankomster/6752 deltagare
2008: 978 sammankomster/8221 deltagare=8,4 delt/smk
2009: 1427 sammankomster/11800 deltagare 8,2 delt/smk
2010: 947 sammankomster/ 7869 deltagare 8,3 delt/smk

OBS. bara under våren 2010, hösten är inte redovisad!

Licensierade ungdomar 16 – 17 år
2005: 23 st
2006: 24 st
2007: 36 st
2008: 28 st
2009: 19 st
2010: 16 st

Ungdomsstarter (def Barn och Ungdomar upp till 17 år som har
slutfört en triathlontävling)
2006: 303 st = 17 st/tävling
2007: 352 st = 20 st/tävling
2008: 330 st = 33 st/tävling
2009: 379 st = 27 st/tävling 14 tävlingar
2010: 293 st = 20 st/tävling 15 tävlingar

Föreningar med ungdomsverksamhet (def: regelbunden verksamhet
med ungdomar i åldern 11-17 år minst 1 gång/vecka):
2007: 7 stycken (Västerås, Dalregementet, Motala,
Hakarpspojkarna, Säter, Skövde, Östersund).
2008: 9 stycken (Västerås, Eskilstuna, Motala, Hakarpspojkarna,
Säter, Heleneholm, SLK Oxelesund, Triathlon Väst, Vallsundet).
2009: 13 (Västerås, Eskilstuna, Motala TC, Hakarpspojkarna, Säter,
Heleneholm, SLK Oxelesund, Triathlon Väst, Vallsundet, Lidingö,
Södertälje, Motala VP, Nässjö)
2010: 17 (Västerås, Eskilstuna, Motala TC, Hakarpspojkarna, Säter,
SLK Oxelösund, Lidingö, Motala VP, Nässjö, Stockholm City
Triathlon, Södertälje SS, Qvarnsveden, Dalaregementet,
Heleneholm, Malmö/ RAN, Simklubben Ena, Anderstorp
Orienteringsklubb)

Ledare:
2008: 12 st verksamma ledare i förening med ungdomsverksamhet
2009: 21 st verksamma ledare i förening med ungdomsverksamhet
2010: 25 st verksamma ledare

/ Tomas Viker, sportchef
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Bredd

Under 2010 satsade förbundet på tre breddaktiviteter. För att få allt detta på plats
rekryterades en Age Group (AG) ansvarig, Johanna Green. Tillsammans med Emma
Mårtensson gjorde de båda ett strålande arbete under säsongen som var. Förutom det som
nämns nedan togs även en VM-kollektion fram och erbjöds till försäljning till våra AG-aktiva.

Breddläger i Jönköping
En weekend i mitten av maj anordnade STF ett breddläger för vuxna i Jönköping. Lägret hade
tre olika inriktningar 1) nybörjare 2) kortdistans 3) långdistans. På lägret deltog ca 25
personer.

Age group EM Athlone
När Age Group-EM på Irland avgjordes över sprintdistans fick Sverige två EM-medaljörer då
Göran Magnusson vann guld i klassen 65-69 år och James Brown fick silver i klassen 45-49 år.
Extra noterbart är att Göran även var snabbast i klassen under, 60-64 år.

Age Group VM Budapest
Svenska Triathlonförbundet anordnade en resa till VM-staden Budapest. Budapest visade sig
inte från sin bästa sida vädermässigt, men trots det så är minnena från ITU World
Championship Grand Final enbart soliga. Den glada stämningen i Age Group-teamet och de
fina resultat som presterades under veckan gav mersmak, det är STF:s Age Group-ansvariga
Johanna Green övertygad om. När man ser tillbaka på Age group-äventyret i Budapest kan
man bara säga att det var en stor framgång för svensk del. Totalt blev det tre guldmedaljer
och ett silver för Age Group-deltagarna och utöver det en mängd fina resultat från den
svenska truppen. Sverige ställde upp med 18 tävlande i aquathlon, sprint- och olympisk
distans, fler än i något tidigare VM-sammanhang.

/ Tomas Viker, sportchef

Utbildning

Tomas Viker har under året deltagit på två headcoachträffar anordnade av Svenska
Olympiska Kommittén. Första träffen hölls i maj i Karlskrona och andra träffen var i
november i Knivsta utanför Stockholm. På träffarna gavs aktuell information inför OS i
London, ledarskapsfrågor och gruppdiskussioner behandlades också.

En steg III-utbildning har genomförts och avslutats. Vår idrott har fått nio nyutbildade
triathlontränare. Tränarna har utbildats inom ledarskap, kost, träningslära, styrka/rehab,
reglementet och tester. Slutligen har deltagarna haft både teori och praktik inom simning,
löpning och cykling. Bland föreläsarna fanns Tomas Viker, Matt Richardson, Jocke Willén och
Stig Mattsson. Under en av helgerna bjöd även Clas Björling deltagarna på sina erfarenheter
och tankar kring sporten och sin egen karriär.

Tomas Viker och Christian Kirchberger har genomgått utbildning i Idrottens Föreningslära.
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I samband med Säter Triathlon anordnades en tränarträff. Tränarna diskuterade
föreningsutveckling och föreningslära (www.sisuidrottsutbildarna.se ), byggde vidare på vår
övningsbank samt diskuterade träningsupplägg för barn och ungdomar.

I slutet av november anordnade STF ett nordiskt/baltiskt läger på Bosön. På lägret
deltog 30 aktiva i åldern 15-20 år samt åtta tränare från Norge, Sverige, Finland,
Lettland och Estland för att lära sig mer om triathlon. Lägret var ett samarbete mellan
Svenska Triathlonförbundet, Europeiska Triathlon Unionen samt Internationella
Triathlon Unionen. Syftet med lägret var framförallt att etablera en kontakt mellan de
nordiska och baltiska länderna.

/Tomas Viker, sportchef

Arrangemang

Under 2010 arrangerades 25 (30) tävlingar med sanktion från STF varav 21 fokuserade på triathlon,
fyra var rena duathlontävlingar. Totalt 5998 (5320) starter genomfördes, en ökning med 13 %. Om
man tittar på de senaste åren har ökningen legat i nivå med detta varje år. Det är få idrotter eller
företag som kan stoltsera med sådana siffror.

Antalet starter i triathlon/duathlon-tävlingar 2006-2010

Arrangörer av Svenska Mästerskap under året var:

SM Sprint distans och Stafett Västerås SS, Hallstahammar
SM Olympisk distans Örserum IK, Örserum
SM Långdistans Kalmar Running Club, Kalmar
SM Ungdom Säters IF Triathlon, Säter
SM Duathlon Formtopp IF, Knivsta
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Svenska Triathlon Cupen 2010 arrangerades med följande deltävlingar:

Säter Triathlon, Säters IF Triathlon
Örserum Triathlon, Örserum IK
Hallsta Triathlon, Västerås SS
Vätter Challenge, IK Hakarpspojkarna

Projektledare för Svenska Triathlon Cupen 2010 var Helejna Larsson.

AXA Stockholm Triathlon

STF tog i början av året över Stockholm Triathlon efter att IMG hoppat av som arrangör. Vi såg det
som ytterst värdefullt för svensk triathlon att fortsätta med denna tävling och då fick tävlingen inte ta
en paus, då detta skulle göra att vi tappade både deltagare, sponsorer och stödet från staden.

Mattias Sjöberg projektanställdes på deltid för att vara projekt- och tävlingsledare för tävlingen. AXA
gick in som titelsponsor i juli. AXA Stockholm Triathlon blev mycket lyckad av alla deltagares
kommentarer att döma och slog dessutom deltagarrekord. Totalt var det närmare 1100 anmälda och
drygt 900 personer startade i tävlingen.

Tillsammans med teamledare från Malmö, Göteborg, Jönköping, Falun och Stockholm, sattes det
hela på plats med hjälp av lokala funktionärer. Teamledarna, som till "vardags" är tävlingsledare,
grenansvariga, TDs och huvuddomare med mera, bidrog till att det fanns mycket kunskap och idéer
för att utveckla tävlingen och sporten ytterligare.

Det var deltagare från över 30 länder. Förutom de från Sverige kom de flesta från England, följt av
Finland, USA, Frankrike och Tyskland. Totalt närmare 200 utländska triathleter var anmälda till
tävlingen. Detta visar att tävlingen som sådan och Stockholm som triathlondestination verkligen har
en internationell dragningskraft. Det är en viktig aspekt, när vi nu arbetar vidare mot att etablera
en internationell tävling i Stockholm

Även om vi visste att detta skulle vara bra för svensk triathlon så var det också kritiskt att säkra
ekonomin för arrangemanget. Vi var tvungna att vända de stora förluster som IMG hade haft till att
åtminstone gå plus-minus-noll. Kostnaderna stannade på precis under de budgeterade 1,2
miljonerna och intäkterna likaså. Således var målet uppfyllt.

Kontakt togs under hösten med eventbolaget Upsolut som bl.a. arrangerar VM-seriedeltävlingarna i
Hamburg och London. Syftet med kontakten var att utreda förutsättningar för att få en VM-
seriedeltävling till Stockholm. Efter ett intensivt arbete under hösten fick vi tillslut tacka nej för 2011,
då alla förutsättningarna inte fanns på plats. Arbetet kommer däremot inte att sluta här utan
fortsätter under 2011, då en internationell tävling i Sverige är en av de mål svensk triathlon har fram
till 2012.

Arrangemangsansvarig

Under hösten utökades Mattias anställning och uppdrag till att även inkludera övriga delar inom
arrangemang, så som tävlingskalender och Svenska Triathlon Cupen. Dessa uppgifter har tidigare
legat på ideella krafter. Att ha personal som helhjärtat ägnar sig åt verksamhetsområdet
arrangemang har länge varit ett mål och tack vare tävlingen i Stockholm är nu detta möjligt.
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Tekniska delegater och huvuddomare

Följande personer hade uppdrag på tävlingar under 2010:

TD HD

Knivsta - Magnus Sundberg

Säter Timo Pohto Håkan Peterson

Örserum Joakim Axelsson Ann Josefsson

Kalmar Peter Dörlich Magnus Sundberg

Hallsta - Jerker Montelius

Vätter Challenge Stefan Flink Christer Eriksson

Stockholm Patrik Jonasson/Endre Barat Magnus Sundberg

Dessutom har flera HD ställt upp som extradomare vid förbundets och övriga tävlingar under 2010.

Patrik Jonasson och Ria Damgren Nilsson har även genomfört två TD/HD möten under året, en inför
och en efter för utvärdering.

/ Mattias Sjöberg
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Marknad och media

Samarbetet med STF tidigare sponsorer Newline och Garmin växlades upp under året. Förutom
stöd till förbundet, har det getts ett stöd till arrangörer som ingår i Svenska Triathlon Cupen och
/eller är värdar för SM.

Inom ramen för svensk triathlons egna arrangemang AXA Stockholm Triathlon inleddes ett antal
bra samarbeten på olika nivåer som alla var en bidragande orsak till att tävlingen gick så bra. AXA
gick sent in som titelsponsor vilket hjälpte till att lyfta arrangemanget.

Under hösten tecknades ett större samarbetsavtal med researrangören Apollo och deras
destination Playitas på Fuerteventura. På Playitas finns mycket bra träningsförutsättningar.
Avtalet ger medlemmar i svenska triathlonklubbar rabatt på resorna, samtidigt som landslag får
avsevärt förbättrade träningsmöjligheter och STF en ökad intäkt.

STF medverkade 2010 med monter i mässan i samband med Stockholm Maraton.

Genom Lisa Nordéns fortsatta internationella framgångar ökade triathlons synlighet i TV under
året. Bilder från alla lopp med framskjutna placeringar visades i SVT och TV4 sport visade flera
WCS tävlingar. STF skickade regelbundet ut pressreleaser och bilder till TT och landets
nyhetsredaktioner om såväl WCS tävlingar som STC/SM.

/ Ola Silvdahl, generalsekreterare

Kommunikation

Under 2010 utvecklade STF förbundets hemsida och vi arbetade aktivt för att den skall hållas
frekvent uppdaterad. Hemsidan är en del av RF:s Idrottonline. Den andra delen är ett
administrativt system som grovt innebär att utövare, föreningar och specialidrottsförbund knyts
samman i en databas. Även föreningarna får tillgång till gratis hemsida och sin del av det
administrativa systemet genom idrottonline Klubb. Samtliga föreningar uppmanas att ta del av
Idrottonline.

STF tillhandahöll också hemsidor för STC och SM‐arrangörer, samt för projekt som Tri4Fun.

Nyhetsbreven som var planerade blev av olika orsaker försenade, men har under 2011 börjat
distribueras.

/ Ola Silvdahl, generalsekreterare

Personal

På STF kansli på Kvibergs idrottscenter i Göteborg arbetade under 2010 Ola Silvdahl
(generalsekreterare) och Emma Mårtensson (kanslist). Emma anställdes under 2010. Tomas Wiker
har arbetat som sportchef med arbetsplats i Falun. Mattias Sjöberg anställdes under våren på
halvtid som projekt- och tävlingsledare för AXA Stockholm Triathlon. Inom ramen för den
anställningen utförde han även andra arbetsuppgifter kopplade till verksamhetsområdet
arrangemang. Från och med oktober gick Mattias upp på heltid och kunde därigenom på ett ännu

27 av 65



bättre sätt överta arbetsuppgifter avseende arrangemang. Från och med maj har Annie
Gustafsson arbetat halvtid med projektet Tri4Fun i Dalarna.

(Under 2010 har Christian Kirchberger varit anställd på halvtid av IK Hakarpspojkarna inom ramen
för idrottslyftet och i sin tjänst som idrottskonsulent även arbetat med ungdomsutveckling i andra
föreningar som är anslutna till STF.)

/ Ola Silvdahl, generalsekreterare

Omvärld

ETU kongress hölls i samband med EM i Athlone medverkade STF med Ola Silvdahl och Ria. En lugn
kongress, där ny ordförande valdes pga att den tidigare ordföranden Emilio Dioro hastigt gick bort
under 2010. Ny ordförande valdes Philip Schädler, Lichtenstein.

ITU höll sin kongress i Budapest, Ungern i samband med finalen av VM‐serien. Där bland annat Lisa
gjorde ett fantastiskt lopp och kom trea. Oerhört roligt för Lisa och svensk triathlon. Vi är så stolta.

Det internationella året avslutades mycket positivt då triathlon nu ingår i Paralympic Games. Första
tillfälle är i samband med Rio 2016.

Ria har medverkat på ett antal ITU EB möten under året som ett led i sitt uppdrag som ledamot i ITU
Executive Board.

STF beviljades internationellt stimulansbidrag för 2010 i syfte att verka för att undertecknad ska
arbeta för att bli omvald i ITU Executive Board i samband med omval 2012. Ett mycket uppskattat
och väl använt bidrag.

STF medverkade även på SOK årsmöte under våren. Ria har under året medverkat på de träffar som
SOK haft, men även Tomas Wiker, vår sportchef har medverkat på ett antal SOK möten som
arrangerats kring elitfrågor.

Riksidrottsforum (RIF) arrangerades detta år i Malmö. Ria och Ola medverkade från STF. Tre långa
och spännande dagar tillsammans med idrotts‐Sverige.

Ria har under året ingått i ett Ledarskapsprogram, inom ramen för RF & EU. Det har varit ett
internationellt/nationellt program tillsammans med 5 andra svenska kvinnor, tillsammans med
ett antal andra länder. Mycket inspirerande.

Vidare fick Ria en förfrågan om att ingå i RF:s Internationella Referensgrupp under ett år. Vilket hon
tackat ja till. Det är en nystartad grupp som har till syfte att diskutera, ge synpunkter, dela med sig av
erfarenheter tillsammans med representanter från RF, för att Sverige ska jobba lite mer strategiskt
med internationella frågor, allt från arrangemangsfrågor till idrottspolitiskt.

Under året har även STF medverkat vid ett stort antal RF‐möten, allt från ordförandekonferens till RF:s
utredningsfrågor inför RIM 2011. Främst har Ola och Ria medverkat på dessa möten.

/ Ria Damgren Nilsson, ordförande
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Tävlingsresultat 2010

SM / JSM / RM – Sprintdistans, Hallstahammar 7 augusti

Svensk Mästarinna Lovisa Hjalmarsson, Säters IF Triathlon
Svensk Mästare Erik Strand, Dalregementets IF
Svensk Juniormästarinna Linnea Holmertz, Motala Triathlon Club
Svensk Juniormästare Per Wangel, Dalregementets IF
Riksmästarinna 35-39 Lotta Curbo, Vallentuna CK Triathlon
Riksmästarinna 40-44 Madeleine Johansson, Alingsås IF
Riksmästarinna 45-49 Charlotta Nilsson, Västerås Simsällskap
Riksmästarinna 50-54 Kerstin Nordén, Frosta Multisportklubb
Riksmästarinna 60-64 Lena Ehrlenfeldt, Stockholm City Triathlon
Riksmästare 35-39 Fredrik Haglund, Västerås Simsällskap
Riksmästare 40-44 Carl Brümmer, Triathlon Väst
Riksmästare 45-49 Magnus Almén, Lidan Tri Club
Riksmästare 50-54 Torbjörn Malmgren, Triathlon Väst
Riksmästare 55-59 Lars Gillberg, Fredrikshofs IF CK
Riksmästare 60-64 Ulf Gunnarsson, Dalregementets IF
Riksmästare 65-69 Göran Magnusson, Simklubben Elfsborg
Riksmästare 70- George Valvis, Triathlon Syd

SM / RM – Stafett, Hallstahammar 8 augusti

Stafett-SM Dam Motala Triathlon Club: Annie Thorén, Linnea Holmertz, Lena
Söderqvist

Stafett-SM Herr Dalregementets IF: Erik Strand, Jonas Djurback, Per Wangel
Stafett USM Herr Västerås SS: August Eriksson, Gunnar Granlund, Johan Nyström
Stafett USM Dam Västerås SS: Elin Ottosson-Bixo, Frida Berggren, Clara Wiman
Stafett-RM Herr Triathlon Väst 2: Lars Rosencrantz, Carl Brümmer, Göran Hilmersson

SM / RM – Långdistans, Kalmar 31 juli

Svensk Mästarinna Helene Malmkvist, Stockholm City Triathlon
Svensk Mästare David Näsvik, Stockholmspolisens IF - Triathlonförening
Lag Herr SM Stockholmspolisens IF Triathlon: David Näsvik, Antti Antonov, Björn

Englund
Lag Dam SM Stockholm City Triathlon: Emma Lindvall, Helene Malmkvist,

Senta Jacobsen
Riksmästarinna 35-39 Linda Kjellgren, Triathlon Väst
Riksmästarinna 40-44 Marie Johansson, Kalmar Running Club
Riksmästarinna 45-49 Lena Karlsson, Eskilstuna IK Triathlon
Riksmästarinna 50-54 Angela Valcic, Västerås Simsällskap
Riksmästare 35-39 Lars Rosencrantz, Triathlon Väst
Riksmästare 40-44 Carl Brümmer, Triathlon Väst
Riksmästare 45-49 Sten Orsvärn, Stockholm City Triathlon
Riksmästare 50-54 Håkan Pärsson, Triathlon Syd
Riksmästare 55-59 Finn Borg, Tyresö SS
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Riksmästare 60-64 Hans-Olov Sandelin, IK Wilske
Lag Herr RM Triathlon Väst 1: Carl Brümmer, Lars Rosencrantz, Göran

Hilmersson

SM / JSM / RM – Olympisk distans, Örserum 10 juli

Svensk Mästarinna Lovisa Hjalmarsson, Säters IF Triathlon
Svensk Mästare Jonas Djurback, Dalregementets IF
Svensk Juniormästarinna Matilda Andersson, Sjöbo Simsällskap
Svensk Juniormästare Joel Vikner, Västerås Simsällskap
Riksmästarinna 35-39 Karin Uhlin, Stockholmspolisens IF - Triathlonförening
Riksmästarinna 40-44 Madeleine Johansson, Alingsås IF
Riksmästarinna 45-49 Charlotta Nilsson, Västerås Simsällskap
Riksmästarinna 50-54 Lena Isgren, Triathlon Väst
Riksmästarinna 60-64 Lena Ehrlenfeldt, Stockholm City Triathlon
Riksmästare 35-39 Fredrik Haglund, Västerås SS
Riksmästare 40-44 Carl Brümmer, Triathlon Väst
Riksmästare 45-49 Torbjörn Wolffram, Triathlon Väst
Riksmästare 50-54 Kari Aho, Triathlon Syd
Riksmästare 55-59 Lars Gillberg, Fredrikshofs IF CK
Riksmästare 60-64 Ulf Gunnarsson, Dalregementets IF
Riksmästare 65-59 Göran Magnusson, Simklubben Elfsborg
Riksmästare 70- George Valvis, Triathlon Syd

SM / JSM / USM / RM – Duathlon, Knivsta 29 maj

Svensk Mästarinna Eva Nyström, FK Herkules Triathlon
Svensk Mästare Fredrik Swahn, Väsby SS Triathlon
Svensk Juniormästarinna Rebecca Nordblom, Västerås Simsällskap
Svensk Juniormästare Kasper Johansson, Motala Triathlon Club
Svensk Ungdomsmästare Johan Sarwe, Triathlon Syd
Senior Lag Damer Stockholm City Triathlon: Emma Lindwall, Senta Jacobsen, Tora

Philp
Senior Lag Herrar Väsby SS Triathlon: Fredrik Swahn, Erik Norén, Magnus Nyberg

RM Lag Masters Herrar IK Fyris: Peter Saetre, Pablo Schneiter, Johan Stendahl
Riksmästarinna 35-39 Anna Söderström, Formtopp IF
Riksmästarinna 45-49 Anna Malmerfelt, Åkersberga Simsällskap
Riksmästarinna 50-54 Anna-Maria Käck, Formtopp IF
Riksmästare 35-39 Sebastian Tomac, Stockholmspolisens IF
Riksmästare 40-44 Carl Brümmer, Triathlon Väst
Riksmästare 45-49 Sten Orsvärn, Stockholm City Triathlon
Riksmästare 50-54 Peter Agelii, Väsby SS Triathlon
Riksmästare 60-64 Åke Leverin, SMACK
Riksmästare 65-69 Åke Norman, Tyresö SS
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Ungdoms-SM, Säter 3 juli

Flickor 16-17 Emelie Karlsson, Motala Triathlon Club
Pojkar 16-17 Johan Sarwe, Triathlon Syd

EM Vintertriathlon - Lygna 6 februari

Herr Senior Andreas Svanebo (1)

VM Vintertriathlon - Eidsvoll 12 februari

Herr Senior Andreas Svanebo (1)

EM – Athlone, Irland 3 juli

Dam Senior Lisa Nordén (3)

JEM - Athlone, Irland–3 juli

Dam Junior Lovisa Hjalmarsson (5)

World Championship Series (WCS) – Hamburg, Tyskland 17 juli

Dam Senior Lisa Nordén (1)

World Championship Series (WCS) – Kitzbühel, Österrike 14 augusti

Dam Senior Lisa Nordén (2)

Ungdoms-OS - Singapore 15 augusti

Dam Ungdom Annie Thorén (15)

Ironman Germany 70.3 - Wiesbaden, Tyskland 15 augusti

Herr Senior Björn Andersson (3)

VM Sprintdistans – Lausanne, Schweiz 21 augusti

Dam Senior Lisa Nordén (1)

Ironman Phillippines 70.3 - 22 augusti

Herr Senior Fredrik Croneborg (3)
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VM Långdistans – Immenstadt, Tyskland 31 augusti

Herr Senior Jonas Djurback (4)

VM Powerman duathlon – Zofingen, Schweiz 4 september

Dam Senior Camilla Lindholm (3)

Ironman Japan 70.3 - 19 september

Herr Senior Fredrik Croneborg (2)

VM-serien - säsong 2010

Dam Senior Lisa Nordén (3)
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Svenska Triathlon Cupen

Under 2010 har Svenska Cupen i nuvarande format arrangerats för femte 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. Åsa Annerstedt, Dalregementets IF 1. Jonas Djurback, Dalregementets IF
2. Jenni Nilsson, Väsby SS Triathlon 2. Johan Sandberg, Väsby SS Triathlon
3. Louise Nilsson, Heleneholms IF Tri Team 3. Fredrik Ahlinder, Stockholmspolisens IF
Triathlon

Junior Dam Junior Herr
1. Matilda Andersson, Sjöbo Simsällskap 1. Per Wangel, Dalregementets IF
2. Rebecca Nilsson Nordblom, Västerås
Simsällskap 2. Joel Vikner, Västerås SS

3. Sofia Berggren, Västerås Simsällskap 3. Kasper Johansson, Motala Triathlon Club

Ungdom tjejer Ungdom killar
1. Emelie Karlsson, Motala Triathlon Club 1. Johan Sarwe, Triathlon Syd
2. Ida Salonen, IK Trasten 2. Markus Jonsson, Säters IF Triathlon
3. Frida Sandberg, Säters IF Triathlon 3. Måns Cederberg, Motala Triathlon Club

Svenska Mastercupen – damer Svenska Mastercupen – herrar
35-39 Lotta Curbo, Vallentuna CK Triathlon 35-39 Fredrik Haglund, Västerås SS
40-44 Madeleine Johansson, Alingsås IF 40-44 Carl Brümmer, Triathlon Väst
45-49 Charlotta Nilsson, Västerås SS 45-49 Sten Orsvärn, Stockholm City Triathlon
50-54 Lena Isgren, Triathlon Väst 50-54 Laszlo Patocs, IK Hakarpspojkarna
60-64 Lena Ehrlenfeldt, SCT 55-59 Björn Pettersson, Norrköpings

kappsimklubb
60-64 Ulf Gunnarsson, Dalregementets IF
65-69 Göran Magnusson, Simklubben Elfsborg
70- George Valvis, Triathlon Syd

Svenska Föreningscupen

1. Västerås Simsällskap
2. Triathlon Väst
3. Dalregementets IF
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Verksamhetsplan 2011

Bredd
Under nästa år, säsongen 2011, kommer breddverksamheten att inriktas på två arrangerade
tävlingsresor med representant på plats för Age groupers, EM i Spanien och VM i Kina.
Dessutom kommer 3 lägerveckor till Fuerteventura att erbjudas. Detta är vad vi tror att vi
klarar av med de resurser vi har att tillgå. Ett bra sätt att främja tävlandet vid andra tillfällen
skulle vara att ha en flik för Age group på förbundets hemsida eller en Facebook-grupp där
man kan ha diskussioner och kolla av intresset för tävlingar även utanför förbundets regi.

Lägerresor
Lägerveckorna till Fuerteventura arrangeras i samverkan med Apollo. Följande veckor
kommer STF att erbjuda paketresor med triathloninriktning:

Lägervecka 1: 9-16 januari
Lägervecka 2: 13-27 februari
Lägervecka 3: 24 april-1 maj inkl möjlighet att köra Challenge Fuerteventura 70.3
Lägervecka 4: 2-9 oktober

Tävlingsresor
Vi vill skapa ett återkommande tidschema för våra tävlingsresor som sitter i ryggmärgen på
återkommande resenärer. För att uppnå detta är det flera saker som måste klaffa, men vi
tror inte att det är omöjligt och det finns mycket att vinna.
Vi vill att 1:e april ska vara startskottet för årets tävlingar. Självklart ska vi lägga upp blänkare
om vad som komma skall redan i slutet på året innan och uppdatera dessa fram till att vi sätter
igång på riktigt, men den 1:e april ska vi ha reseupplägget klart och vara redo att ta emot
anmälningar. Hotellrum ska vara preliminärbokade och reseinformation och
klädkollektionen redo för beskådning på hemsidan. Förutsatt att vi får ha kvar
hotellbokningarna med rätt att avbeställa utan kostnad (fram till ett datum efter den 1 juni)
skulle vi vilja ha anmälan öppen fram till 1:e juni. Efter det datumet är det ”best effort” som
gäller från förbundets sida när det gäller att ta emot fler anmälningar. Datumen är satta för
att få allt klart innan semestrarna då det kan vara mycket svårt att få tag i folk. Vi vill även få
ut kläderna så att dessa kan användas under sommaren.
Själva resan till och från staden där tävlingarna anordnas föreslår vi att de aktiva får
ombesörja själva. Vi erbjuder bara två olika paket med olika antal dagar beroende på om
man ska tävla i Aquathlon och/eller sprint/olympisk distans.

Kläder

Via Newline avses att ta fram en provkollektion som sak erbjudas till försäljning. När det
gäller tävlingsdräkten och ryggsäck kommer andra leverantörer att kontaktas.

Målgrupp och målsättning

För lägerveckorna är det en bred målgrupp som består av aktiva på såväl nybörjarnivå till
elitmotionärer. För lägerveckorna är målsättningen att ca 70 aktiva ska delta. För
tävlingsresorna vill vi i första hand rikta oss till aktiva som vill vara med och tävla i dessa
tävlingar, men även familjemedlemmar som vill följa med och heja på. En annan målgrupp
som definierades i Budapest är ”elitföräldrarna”. Vi ska självklart ta höjd för denna grupp och
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erbjuda boende i mån av plats. Vi hoppas på totalt ett 30-tal resenärer till Peking och ett 10-
tal till Spanien.

Service på plats

VM i Budapest var första resan av detta slag och då bjöd vi medvetet in även dem som valt
att ordna eget boende till alla aktiviteter. Till nästa år (2011) bör vi endast erbjuda denna
service till de som åker med på ”vår” resa för att göra den logistiska utmaningen något
mindre för samordnaren på plats. Det ska finnas ett tydligt mervärde med att åka med på
förbundets anordnade resa.

Get the word out…

Hur ska vi sprida information angående våra resor:

 Förbundets hemsida

 Maila deltagare som var med i Budapest

 Skicka ut information till klubbar runt om i Sverige

 Information på träningsresor till Fuerteventura

 Vinter EM i Östersund

Något som nämndes flera gånger nere i Budapest var att det saknats en gemenskap inom
svensk triathlon och att detta (Budapest) var otroligt värdefullt och roligt även ur den
aspekten. I Budapest lärde man känna varandra och i sommar när man börjar tävla igen
kommer det finnas flera ansikten man känner igen att tjata med i tävlingsområdet. ”Det är ju
inte själva tävlandet som är roligt utan mer det runt omkring” som en deltagare sa nere i
Budapest. Därför det är bra att ha en Age group-representant närvarande på ett antal
utvalda tävlingar för att samlas kring och kolla läget vad som är på gång inför resorna.

/Tomas Viker, sportchef

Ungdom

STF:s ungdomsverksamhet syftar till att stödja och fördela resurser till våra
triathlonföreningars barn- och ungdomsverksamhet samt introducera våra mest
framgångsrika ungdomar på den internationella tävlingsarenan .

Aktiviteter 2011

Under 2011 kommer vi fortsätta arbeta för att konceptet Tri4fun (www.tri4fun.se) sprids
ytterligare två regioner i Sverige. I dagsläget finns Tri4fun etablerat i Sörmland och Dalarna.
Fastslå riklinjer för Idrottslyftet samt administrera och fördela resurser inom densamma.
Arrangera ett ungdomsläger i Hallstahammar 27-29 maj i samband med tävlingen som
avgörs där.

Uppmuntra och fördela ekonomiskt bidrag till 2-3 regioner (klubbar) som avser att under
2011 arrangera regionala ungdomsläger.
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Inom ramen för Tri4fun avser STF att arbeta fram en fem stegs utvecklingstrappa för barn
och ungdomsträning. Utvecklingstrappan är tänkt att spridas till triathlonföreningar med
barn- och ungdomsverksamhet. STF kommer erbjuda triathlonföreningar med barn- och
ungdomsverksamhet en grundutbildning i utvecklingstrappan.
Samla in adressuppgifter på ungdomar som kör tävlingar under 2011.

Ungdomslandslag
Inom ramen för ungdomselitverksamheten kommer STF anordna en gemensam träff med
ungdomar och juniorer i Motala på våren alternativt i samband med SM i Hallstahammar.
16-17 juli deltar STF med ett ungdomslag UNM i Norge.
27-28 aug UEM Polen deltaga med 1 lag ungdomar 2 killar + 2 tjejer. För detaljerad
information över prioriterade tävlingar se bilaga 1.
Arrangera ett upptakts/avslutningsläger (weekend) under hösten.

/Tomas Viker, sportchef

Utbildning

Syftet med STF:s utbildningsverksamhet är att erbjuda triathlonföreningars ledare på alla
nivåer utbildningsstöd.

Aktiviteter

STF kommer att nyttja och marknadsföra Idrottens Föreningslära (IFL). IFL genomförs på
flera olika platser i Sverige av SISU Idrottsutbildarna och tar upp grundläggande
föreningskunskap.

Planera, och genomföra en steg 1 utbildning i Falun den 12-13 mars

Genomföra en tränarträffar i samband med Hallstahammar Triathlon (SM). Tränarträffarna
kommer att samköras med ungdomslägret.

Inom ramen för Tri4fun avser STF att arbeta fram en 5 stegs utvecklingstrappa för barn och
ungdomsträning. Utvecklingstrappan är tänkt att spridas till triathlonföreningar med barn-
och ungdomsverksamhet. STF kommer erbjuda triathlonföreningar med barn- och
ungdomsverksamhet en grundutbildning i utvecklingstrappan.

/Tomas Viker, sportchef
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Elit

Syftet med STF:s elit- och landslagsverksamhet är att säkra framtida framgångar för Svensk
Triathlon på allra högsta internationella nivå. Det innefattar dels landslagsaktiviteter för
optimalt mästerskapsgenomförande men även att stödja triathlonföreningars uppbyggnad
av elitmiljöer. Exempel på det senare kan vara utbildningsinsatser för coacher,
föreningsbesök eller/och centrala läger.

Övergripande långsiktiga mål

 Årligen vinna mästerskapsmedaljer (OS/VM/EM/WCS) i
triathlon/duathlon/vintertriathlon genom optimal förberedelse, genomförande
och dokumentation av triathlonmästerskap.

 I samverkan med SOK & RF driva utvecklingsprogram och utvecklingsprojekt för
systematisk elitutveckling med sikte på OS 2016

 Stödja & kvalitetssäkra utvecklingen av elitmiljöer (klubbmiljöer, gymnasier och
högskola/universitet)

 Utveckla landslagsorganisationen och stödresurserna för våra främsta aktiva

Resultatmål 2011

 Två topp 3 placering vid något triathlonmästerskap (EM/VM)

 En topp 3 placering på duathlon eller vintertriathlonmästerskap (EM/VM)

 Två topp 3 placering i någon deltävling i VM serien (World Cup Series)

 Två damer (senior) och en herr (senior) topp 100 på ITU pointlist

 Två aktiva topp 15 på U23 EM samt inom 5% (herr) alt 8% (dam) efter segrartid

 En aktiv topp 10 på JEM eller JVM

Tävlingsverksamhet

STF:s stöd för tävlingar utomlands kommer vara uppbyggt på så sätt att STF bekostar resa
och uppehälle för medföljande ledare på ett antal internationella tävlingar. Vi kommer att
satsa på mästerskapsdeltagande på VM-serien, EM, JEM, JVM samt U23 EM och U23 VM.
Några Europa Cuper/Continental Cuper kommer också att finnas med på programmet. För
mästerskapstävlingarna ovan bekostar STF anmälan, resa och logi för uttagna aktiva som
uppnått A-nivå vid uttagningstillfället. Aktiva som uppnått B-nivå kan bli uttagna i mån av
plats men får räkna med att betala större delen av kostnaden själva. För detaljerad
information över prioriterade tävlingar, se bilaga 1.
Från och med 1 juni 2010 till och med 31 maj 2012 pågår kvalet till de Olympiska Spelen i
London. STF avser att aktiva stödja de aktiva som visar kapacitet att kunna kvala in till OS i
London.

Övriga elitaktiviteter
Lägerverksamhet vid fyra tillfällen på Fuerteventura, 9-16 januari, 13-27 februari samt 24
april-1 maj samt 2-9 oktober.

Fortsätta driva och utveckla STF utvecklingsprogram. Den övergripande målsättningen för
STF utvecklingsprogram är att utveckla och utbilda en grupp aktiva med ambitionen att nå
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världselitnivå (topp 15) under perioden 2012-2016. Verksamhetens för utvecklingslaget
under 2011 har fokus på träning samt internationellt tävlande.

 Värmeläger på Fuerteventura 9-16 januari, 13-27 februari samt 24 april-1 maj

 Stöd till tävlingar som ITU ranking poäng

 Uppföljningsträff oktober med tester, utvärdering och planering.

 Ledarstöd på träningsläger och internationella tävlingar

 Sjukvårdsförsäkring till aktiva

 Individuellt stöd efter specifika behov

 Kompetensutveckling av de aktivas tränare

Svenska Triathlonförbundet kommer starta upp ett forskningsprojekt för att studera
betydelsen av pedalklossens placering och dess effekt på löpförmågan. Studien genomförs i
samverkan med SOK.

Rekryteringsprojekt för att hitta morgondagens elitaktiva - riktat mot löpare

Kravanalys för långdistanstriathlon och vintertriathlon kommer slutföras under våren 2011

Upptakts/säsongsavslutningsläger (weekend)

Uppmuntra, stödja och utveckla våra befintliga elitidrottsmiljöer i Motala
(Riksidrottsgymnasium) och Falun (Högskola) samt arbeta för etablering av ytterligare 1-2
elitmiljöer kopplade till skolmiljö. STF:s certifieringsdokument för elitmiljöer i triathlon
används för att kvalitetssäkra våra elitmiljöer.
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Prioriterade landslagstävlingar 2011 bilaga 1

Tävling

Förväntat antal 

aktiva/lag Uttagningsprincip A-nivå B-nivå Kommentarer

UNM 16-17 år 3+3 Resultat från ungdoms Sverige Cup fram till uttagningsdatumet

U23 NM   

Hallstahammar         28-

29 maj 3+3
Internationella resultat 2010 och/eller kapacitetskrav för U23 enl STF 

riktvärde

aktiva beskostar resa och 

boende

EM Senior 

Pontevedra                  

22-27 juni 2

Internationella tävlingsresultat på World Cup eller Europa Cup eller 

liknande 2010/2011 och/eller kapacitetskrav enl STF riktlinjer för 

senior max 3% efter segrare max 7% efter segrare B-nivå på egen bekostnad

1500 sim (herr/dam) 17:30/18:45 18:00/19:30

10 km löp (herr/dam) 32:00/37:00 33:30/38:30

EM Junior 

Pontevedra                  

22-27 juni 2
Internationella resultat 2010 och/eller kapacitetskrav för junior enl 

STF riktvärde B-nivå på egen bekostnad

400 sim 4:30/4:55 4:40/5:05 Herr/Dam

3 km löp 9:05/10:15 9:30/10:35 Herr/Dam

Junior NM Norge     

Gautefall 16-17 Juli 3+3 Resultat från Junior Sverige Cup fram till uttagningsdatumet

Tabor JEC                  

29-31 juli 2+2 Resultat Sprint SM Halmstad samt Sverige Cup tävlingar

Sprint VM Lausanne 

21-22 aug 2+2

Internationella tävlingsresultat på World Cup eller Europa 

Cup/Continental Cup alt internationell tävling av hög kvalitet, EM 

eller JEM. SM sprint i Halmstad är en observationstävling max 3% efter segrare max 7% efter segrare

Sprint VM Stafett 

Lausanne 21-22 aug 1 lag se ovan

EM Långdistans 

Tampere                              

20-21 aug 4+1
Internationella tävlingar med hög internationell klass på startfältet, på 

70.3 distans och längre max 3% efter segrare max 7% efter segrare

B-nivå på egen 

bekostnad, STF står för 

anm avgift

U23 EM 2010 

Kedzierzyn Kozle  

Polen                          

26-29 augusti 4-6 st

Internationella tävlingsresultat på JEM, Europa Cup/Continental Cup 

tävlingar eller annan internationell tävling med hög kvalitet  2011 

och/eller kapacitetskrav för U23 enl STF riktvärde. SM olympisk i 

Hallsta samt SM sprint i Halmstad är observationstävlingar

inom 4 % efter 

segraren (int tävl)

max 8% efter segrare 

(int tävl) B-nivå på egen bekostnad

1500 sim 17:30/19:00 18:00/19:30 Herr/Dam

10 km löp 33:30/38:30 35:00/40:00 Herr/Dam

2011-07-19

Uttagnings 

datum

2011-05-31

2011-05-23

Riktvärde

Riktvärde

2011-07-04

2011-05-16

2011-05-23

2011-07-04

oklart vart?

2011-07-26

Riktvärde

Riktvärde

Riktvärde

Riktvärde

2011-07-19

 Riktvärde > 120 poäng enl  STF 

prestationstabell
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Ungdoms EM Stafett 

Kedzierzyn Kozle 

Polen 26-29 augusti 1 lag USM  samt Sverige Cup tävlingar fram till uttganingsdatum

STF finansierar del av 

resan. Aktiva finansierar 

del av resan

U23 VM Beijing           

2-12 september 2 till 4

Internationella tävlingsresultat på JEM, Europa Cup/Continental Cup 

tävlingar eller annan internationell tävling med hög kvalitet  2011 

och/eller kapacitetskrav för U23 enl STF riktvärde. SM olympisk i 

Hallsta samt SM sprint i Halmstad är observationstävlingar

inom 4 % efter 

segraren (int tävl)

max 8% efter segrare 

(int tävl) B-nivå på egen bekostnad

Junior VM Beijing         

2-12 september 1
Resultat på JEM samt kapacitetskrav enl STF tabell för junior alt 

Europa Cup/Continetal Cup

Topp 15 JEM samt 

inom 3% efter segrare 

alt. Topp 20 EC samt 

inom 4% ej aktuellt

VM långdistans Las 

Vegas                        6-

7 november 2-3 st
Internationella tävlingar med hög internationell klass på startfältet, på 

70.3 distans och längre max 3% efter segrare 7% efter segrare

B-nivå på egen 

bekostnad, STF står för 

anm avgift och ledare

World Champ Series Enligt ITU:s regler för deltagande alt SOK stöd

Topp 6 (dam), topp 10 

(herr) på EC/CC ej aktuellt

Världscup
Europa Cup samt ITU Continental Cup med hög internationell klass 

på startfält

EC Topp 10 för dam 

och topp 15 för herrar 

samt inom 3 % efter 

segrare ej aktuellt

Europa Cup Aktiv anmäler intresse till ansvarig FK, egenfinasiering aktiv

Duathlon VM/EM
Aktiv anmäler intresse till ansvarig FK, egenfinasiering aktiv. 

Undantag för potentiella VM/EM medaljörer

Vintertriathlon 

VM/EM/ WC
Aktiv anmäler intresse till ansvarig FK, egenfinasiering aktiv 

.Undantag för potentiella VM/EM medaljörer

Förklaringar

WCS VM serien NM Nordisk mästerskap

EC Europa Cup UEM Ungdoms Europa mästerskap

WC Världscup JEM Junior Europa mästerskap

CC Continetal Cup

löpande

2011-08-23

senast 1 månad 

innan tävlingsdag

senast 1 månad 

innan tävlingsdag

Om ingen aktiv uppfyller kraven kommer STF bedömma från fall till fall om någon aktiv ska delta på den aktuella tävlingen

2011-07-26

2011-07-05

2011-07-05

löpande

löpande
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Arrangemang

Verksamhetsområdet arrangemang har nu fått en heltidsanställd resurs att driva samtliga delar inom
arrangemang. Anställningen är möjlig tack vare AXA Stockholm Triathlon. Mattias Sjöberg kommer
att lägga delar av sin tid på tävlingskalendern, Svenska Triathlon Cupen samt TD/HD-frågor. Han
kommer även att ha en kontinuerlig dialog med samtliga arrangörer för att utveckla befintliga
tävlingar och hjälpa till att etablera nya. Detta stöd erbjuds dels i form av erfarenhetsutbyte, men
även gemensamma inköp och olika lösningar som kommer flera tävlingar till gagn.

Vi vill uppmuntra alla typer av tävlingar, från enklare arrangemang mitt i veckan till internationella
mästerskap. Ett led i detta är att införa en ny typ av distriktstävlingar. Tävlingar som under enklare
former kan arrangeras utan ett jättearbete, men som ändå uppfyller grundläggande säkerhetskrav
och försäkring för deltagarna. Dessa tävlingar är både en bra inkörsport för nya triathleter, inte minst
ungdomar, men även ett sätt för klubbar att prova på att arrangera tävlingar under enklare former,
för att sedan kanske ta steget till en större tävling.

Svenska Mästerskap 2011
SM (JSM och RM) Sprint och Stafett Halmstad Triathlon – 2-3 juli
SM (JSM och RM) Olympisk Hallsta Triathlon – 29 maj
SM (och RM) Lång Kalmar Triathlon – 6 augusti
SM Ungdom (Sprint) Hallsta Triathlon – 29 maj

Tävlingen i Halmstad kommer att ingå i SVT:s satsning ”SM-veckan” och där vill vi visa upp vår idrott
från dess bästa sida, vilket förhoppningsvis gör att den kommer att sändas på TV.

Svenska Triathlon Cupen 2011
Hallsta Triathlon – 29 maj
Örserum Triathlon – 19 juni
Halmstad Triathlon – 2-3 juli
Göteborg Triathlon – 13 augusti

AXA Stockholm Triathlon
Tävlingen kommer att arrangeras med liknande upplägg som 2010. Arbetet med att etablera en
internationell elittävling inför 2012 kommer att fortgå.

Arrangemang - Övrigt
Vintertriathlon-EM kommer att arrangeras i Östersund 18-20 mars.
U23-NM kommer att arrangeras i samband med Hallsta Triathlon, 29 maj.
STF kommer att stödja Vansbro Triathlon med viss projektledning och även hyra ut ”cupsläpet” för
att få till en fin inramning av tävlingen, som kommer att arrangeras i samband och samarbete med
Vansbrosimmet.

HD-gruppen
Möten kommer att hållas inför och efter tävlingssäsongen för intern fortbildning och utveckling av
HD-rollen. Målet är att även utbilda nya huvuddomare. Nya kläder som tydligt visar vem som är HD
ska också tas fram.

Huvuddomare ska finnas på samtliga SM- och cuptävlingar, samt AXA Stockholm Triathlon. I övrigt i
mån av tid och efterfrågan.
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TD-gruppen
Möten kommer att hållas inför och efter tävlingssäsongen för intern fortbildning och utveckling av
TD-rollen. Målet är att även utbilda sex nya tekniska delegater. Nya kläder som tydligt visar vem som
är TD ska också tas fram.

Tekniska delegater ska finnas på samtliga SM- och cuptävlingar, samt AXA Stockholm Triathlon. I
övrigt i mån av tid och efterfrågan.

/ Mattias Sjöberg
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Kommunikation

STF kommer under 2011 att arbeta med att utveckla hemsidan och att se till att den är
regelbundet uppdaterad. Ambitionen är att flera klubbar ansluter sig till Idrottonline Klubb så att
förbundets nyheter automatiskt kan genereras på klubbsidorna. Det är också genom Idrottonline
som klubbarna kan söka LOK-stöd.

Idrottonline är en gratis hemsida för klubbarna och det innehåller också ett administrativt system
som är integrerat med förbundet (och hela idrottsrörelsen).

Från förbundets hemsida länkar vi till Triathlon Sweden som är en triathlon community som drivs
av Roger Boström. På denna plattform utbyter vi idéer och tankar kring svensk triathlons
utveckling.

Under 2011 kommer förbundets nyhetsbrev att börja ges ut. Planen är att det skall vara ett
komplement till hemsidan och att det skall ges ut en gång i månaden.

/ Ola Silvdahl, generalsekreterare

Marknad och media

Under 2011 kommer samarbetet med Runners World att öka. Vi kommer att ha med artiklar och
annonser under året, samt finnas med på deras hemsida.

STF kommer att fortsätta att aktivt hålla kontakten med nyhetsredaktioner, samt att skicka
pressreleaser till dem och till TT. SVT hade planerat att köpa in hela VM serien 2011. De valde av
olika anledningar tyvärr att avstå, men de kommer att köpa in bilder från aktuella WCS tävlingar.
STF kommer under året att ha en fortsatt löpande konakt med både SVT och TV 4 angående såväl
internationella som nationella inslag.

Under 2011 kommer sprint och stafett SM att ingå i SM‐veckan som arrangeras i Halmstad. SM
veckan är ett samarbete mellan RF, SVT och Specialidrottsförbunden. Tävlingarna från SM‐veckan
kommer att visas i SVT. Hur mycket från varje idrott bestäms dock sent. STF arbetar tillsammans
med Halmstadtriathleterna för att få till en riktigt bra tävling, så att vi kan visa upp vår idrott när
den är som bäst.

STF kommer under året att medverka på mässorna i samband med Stockholm Maraton och
Göteborgsvarvet.

AXA växlar upp sin insats ytterligare och kommer även 2011 att vara titelsponsor till AXA
Stockholm Triathlon. Inom ramen för tävlingen kommer ett antal större och mindre samarbeten
att ingås. Vårt väl fungerande samarbete med Newline firar 10 årsjubileum under 2011. En lång
tidsperiod i branschen.

Samarbetet med Apollo och deras träningsanläggning Playitas på Fuerteventura kommer att
genomföras, utvärderas och förhoppningsvis fördjupas.

/ Ola Silvdahl, generalsekreterare
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Omvärld

Det svenska bidraget till triathlons utveckling internationellt har varit stort och betydelsefullt ända
sedan de internationella förbunden ITU och ETU bildades. Utan svensk insats hade triathlon till
exempel inte varit med på det olympiska programmet. Ledstjärnan i det internationella arbetet har
varit att värna om de demokratiska principer som vår idrottsrörelse bygger på och utgångspunkten
för vårt ställningstagande i varje enskild fråga är vad som är bäst för de aktiva. Mot bakgrund av vår
tidigare insats är det naturligt att svensk triathlon fortsätter med att vara med och leda utvecklingen
av triathlon på det internationella planet. Det är endast möjligt genom delaktighet i det
internationella arbetet och om vi erhåller positioner i styrelser och kommittéer.
(Utdrag ur Svensk Triathlon 2012).

STF har sökt och beviljats internationellt stimulansbidrag á 60 000 kronor av RF för att Ola Silvdahl
ska arbeta för att bli invald i ETU´s Executive Board i samband med val 2013, samt 30 000 kronor för
att Ria Damgren Nilsson skall bli omvald som ledamot i ITU:s EB. Konkurrensen om platserna är
naturligtvis mycket hård.

Sverige kommer under året att vara representerad på både ETU:s kongress i Pontevedra, Spanien och
ITU:s i Peking, Kina. Ria kommer i sin roll som ledamot i ITU:s Executive Board även att medverka på
ett antal ITU möten under året. STF kommer även medverka i andra internationella möten under
året, de flesta i samband med världscuptävlingar.

STF ska även verka för att hämta hem erfarenheter från andra länder och organisationer, för att på
så sätt hjälpa vår egen organisation att utvecklas på bästa möjliga sätt.

STF kommer även att vara representerade på viktiga nationella möten under året som t.ex. SOK
årsmöte, Riksidrottsmötet, RF ordförandekonferens med flera.

/ Ria Damgren Nilsson, ordförande
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Svenska Triathlonförbundet

Budget 2011

Budget 2011

Ingående balans

INTÄKTER
Arrangemang 2 308 000

Bredd 193 000

Ungdom 385 000

Elit 1 122 000

Marknad 50 000

Kommunikation 0

Utbildning 55 000

Omvärld 90 000

Ledning 0

Kansli 0

Personal 0

Gemensam 2 079 000

Distrikt 80 000

Summa intäkter 6 362 000

KOSTNADER
Arrangemang 1 737 000

Bredd 154 000

Ungdom 499 000

Elit 1 131 000

Marknad 120 000

Kommunikation 40 000

Utbildning 90 000

Omvärld 90 000

Ledning 170 000

Kansli 170 000

Personal 2 150 000

Gemensam 30 000

Distrikt 80 000

Summa kostnader 6 461 000

ÅRETS RESULTAT -99 000

Utgående balans -99 000
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Besöksadress: Kvibergsvägen 5 Fax: 031-726 61 89 Web: www.svensktriathlon.org

Bg: 5834-8111

Förslag – Först i mål vinner

Förbundsstyrelsen föreslår:

Att när flera klasser startar samtidigt ska placeringar, medaljer och eventuella prispengar
fördelas beräknat på samtliga som har rätt att delta i den klassen, samt i sin egentliga
klass.

I praktiken innebär detta att ungdomar, juniorer och masters som startar samtidigt med
seniorer har möjlighet att placera sig i seniorklass och ungdoms-/junior-/mastersklass.
Ungdomar som startar samtidigt med juniorer har på samma sätt möjlighet att placera sig
i juniorklass och ungdomsklass.

Förutom placering och medaljer ska även priser och prispengar avsedda för senior-
/juniorklasserna tilldelas på samma sätt. Samma person kan därmed få flera priser och
vara med på flera prisutdelningar.

När flera klasser startar samtidigt ska även separata resultatlistor upprättas för ”Herrar
Senior” och ”Damer Senior” (med alla som har startat samtidigt med seniorerna) samt
”Herrar Junior” och ”Damer Junior” (med ungdomar och juniorer).

Förbundsstyrelsens motivering:

Vid många tävlingar startar man flera klasser samtidigt, t.ex. juniorer och seniorer.
Ibland händer det att den som är först i mål då är en junior, anmäld i juniorklassen.
Om det är en SM-tävling vinner idag den personen JSM, men inte SM. För att kunna
vinna seniorklassen måste den aktive alltså anmäla sig i seniorklassen och missar då
chansen att vinna junior- eller mastersklass.

Förutom att detta känns orättvist att den som är snabbast inte vinner, så blir det
också ett pedagogiskt problem för publik och massmedia. ”Hon var för ung för att
vinna SM”, ”Han hade anmält sig i masters 35” osv.

Framöver vill vi att de aktiva ska anmäla sig i den klass de åldersmässigt tillhör.

Med denna förändring vill vi dock inte uppmuntra arrangörer att slå ihop klasser
mer än nödvändigt. På sikt hoppas vi att vår idrott utvecklas så att det blir fulla
startfält i de olika åldersklasserna.
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SM/RM medeldistans

Förbundsstyrelsen föreslår:

Föreslår att vi återinför Svenskt Mästerskap /Riksmästerskap på medeldistans där detta
och SM / RM på långdistans genomförs vartannat år.

Distanserna ska vara så som beskrivet i vårt tävlingsreglemente, vilket innebär att en av
dem stödjer ITU:s tävlingsreglemente som dubbel olympisk och den andra distansen är en
halv IM. Namnet ska vara medeldistans.

Förbundsstyrelsens motivering:

Då medeldistans har blivit en allt mer populär distans bland våra aktiva, precis som den var
i mitten av 1990-talet, har det nu inkommit önskemål att återigen arrangera ett Svenskt
Mästerskap på distansen.

Som medlemmar i ITU har vi en viktig roll att följa deras tävlingsreglemente och distanser.
Idag har inte ITU medeldistansen i sitt tävlingsreglemente, men det innebär inte att Svenska
Triathlonförbundet inte kan arrangera ett svenskt mästerskap på just den distansen.

För att inte öka antalet SM-tävlingar och därmed låsa fler SM‐helger under vår korta
säsong, samt minska värdet av titeln svensk mästare, körs SM på medeldistans och
långdistans vartannat år. Det innebär också att förbundet inte tar på sig ytterligare
kostnader som är förknippade med en SM tävling.
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Lagmedaljer

Förbundsstyrelsen föreslår:
Att till tävlingssäsongen 2011 avskaffa lagmedaljer i samband med SM och RM. Detta syftar
alltså på de medaljer som delas ut när man har räknat ihop de tre snabbaste tiderna från
respektive förening.

Förbundsstyrelsens motivering:
För att höja statusen på titeln ”svensk mästare” vill vi avskaffa SM- och RM-tecken för lag.

Lagtävlingarna på duathlon-SM, olympiskt SM och långdistans‐SM ger idag 18 svenska
mästare och 54 SM-medaljörer. Samma sak för JSM och RM. Totalt 162 medaljörer. Istället
bör det vara en herr- och en damvinnare på respektive distans.

En annan aspekt är att vi ofta har få föreningar med tre deltagare och då blir även lågt
placerade aktiva del av ett lag som vinner medalj. De har på förhand inte satt ihop ett lag
och vet ibland inte ens att de har vunnit. Detta sänker ytterligare statusen på dessa
medaljer.

Däremot är det fritt fram för arrangörer att göra lagsammanställningar i sina resultatlistor
och att premiera dessa på valfritt sätt.

48 av 65



Svenska Triathlonförbundet

Adress: 415 82 Göteborg Tel: 031-726 61 86 Email: info@svensktriathlon.org
Besöksadress: Kvibergsvägen 5 Fax: 031-726 61 89 Web: www.svensktriathlon.org

Bg: 5834-8111

Förslag – Mix-stafett

ITU:s reglemente:
Mixed relay: A team is composed of 4 athletes: 2 men and 2 women, who will
compete in the order woman, man, woman, man. Each of them will cover a complete
triathlon/duathlon/winter triathlon. The total time for the team is from the start of the
1st team member to the finish of the 4th. Time is continuous and the watch does not stop
between athletes.

Förbundsstyrelsen föreslår:
Att årsmötet beslutar att ändra formatet på dagens stafettklass till ITU:s format, samt att
det ska gälla redan säsongen 2011.

Förbundsstyrelsens motivering:
STF har de senast åren sett en något negativ trend med avseende på antal lag och
intresse för stafetter, inte minst vid SM.

STF föreslår därför att justera dagens upplägg till ITU:s format för mix-stafett. En av
anledningarna är formatet skapar en oerhört spännande och utmanande tävlingsform,
inte bara för de aktiva utan även för publik och massmedia. Vi tror även att denna form
av upplägg skapar fler lag genom att fler kan medverka då distanserna inte är så långa.

Genom att det är mixade lag tror vi att fler föreningar har möjlighet att medverka med
lag. Det blir en otroligt dynamisk och spännande tävling. Ett annat resultat blir att det blir
färre klasser, 3 stycken, och därmed färre svenska mästare än vad vi har idag.

Klasser: Junior, senior och masters

Deltagande: 2 herrar och 2 damer. Ingen annan variant är tillåten.
Ordningsföljden ska vara dam-herre-dam-herre.

STF kommer dock att lämna ett förslag till ITU:s kongress att ordningen ändras vartannat
år, så att det istället blir herre-dam-herre-dam. Detta för att även damer ska få köra sista
sträckan och därmed gå i mål.

Distans: 4x(265m+6km+1,2km) med drafting tillåtet för juniorer och seniorer.
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Distriktstävlingar

Förbundsstyrelsen föreslår:
Att till tävlingssäsongen 2011 införa sanktionerade distrikts/klubbtävlingar och presentera
dessa i en separat kalender på förbundets hemsida.

Förbundet tecknar en tilläggsförsäkring som gör att även deltagare i dessa tävlingar får
samma försäkringsskydd som vid nationella tävlingar.

Bifogad matris visar på skillnader/krav för respektive tävlingstyp.

Kort kan man säga att det som skiljer dessa tävlingar från de tävlingar som i dag finns i
tävlingskalendern är: lägre/ingen anmälningsavgift, inga domare samt funktionärer enbart i
säkerhetssyfte. Dessa tävlingar sanktioneras av respektive distrikt, utan kostnad.

Förbundsstyrelsens motivering:
Förutom att öka antalet tävlingar så vill vi också göra det enklare för nybörjare, inte minst
ungdomar, att prova på vår idrott och tror då att man måste kunna erbjuda enklare
tävlingar. Vissa av dessa tävlingar finns redan idag, t.ex. i Dalarna och Axamo (Jönköping),
men genomförs utan sanktion och därmed även utan försäkring för de tävlande.

Genom att skapa en distriktskalender hoppas vi att fler får upp ögonen för dessa tävlingar
och att deltagarantalet också ökar.

Vi ser också detta som ett sätt att få en bättre kontakt med fler arrangörer som på sikt
kanske vill ta steget upp och även arrangera rikstävlingar.
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Rikstävlingar Distriktstävlingar

Fö
rb

u
n

d
e

t

Sanktioneras av Förbundet Distriktsansvarig sanktionerar en person inom föreningen. Den
personen kan sedan lägga upp en eller flera tävlingar de
arrangerar.

Kalender Förbundets tävlingskalender ”Distriktskalender”
[Länkad från vanliga kalendern]

Anmälan Via förbundets hemsida Via förbundets hemsida, alternativt på plats.

Resultat Laddas upp via förbundets hemsida Laddas upp via förbundets hemsida

Sanktionsavgift 250kr för sanktion + 30kr/deltagare Nej

Tä
vl

in
gs

ty
p

Målgrupp Vem som helst Vem som helst, främst från närområdet

Anmälningsavgift Över 100 kr 0-100 kr

Klasser Tävlings- och eller motionsklasser ”Nybörjare”, unga som gamla, egen start
“Ungdom” – under 18
”Vuxna” – över 18 (juniorer och uppåt)
(damer/herrar)

Distanser Enligt reglementet Valfritt [Det ska vara triathlon/duathlon, men sträckorna får
anpassas beroende på terräng]

Tidtagning Med sträcktider Manuell, ev. med sträcktider

Sä
ke

rh
e

t Försäkring Ja, via licens/sanktionsavgift Ja. Genom tilläggsförsäkring från förbundet.

Trafikregler Gäller, om ej annat anges Gäller

Funktionärer Ja Endast i trafiksyfte

Domare Ja, 1 per 30 deltagare Inget krav

Tillstånd Länsstyrelse(+polis) Inte om lågtrafikerade vägar används.

Reglemente Tävlingsreglementet Tävlingsreglementet
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Förslag – Dispenser ungdom 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår: 
Att barn/ungdomar (upp till och med 17 år) som vill delta i motionsklass på en distans 
över den enligt reglementet tillåtna ska söka dispens direkt hos arrangören. Dispensen 
söks av målsman och kan göras fram till tävlingsdagen (när nummerlappen hämtas ut). 
Deltagande sker på målsmans ansvar. 
 
Arrangören kan för barn/ungdomar upp till och med 15 år bevilja dispens på upp till 
sprintdistans (750m‐20km‐5km). 16‐ och 17‐åringar kan få dispens att köra olympisk 
distans (1500m‐40km‐10km). 
 
STF tillhandahåller arrangören blanketter för ändamålet. 
 
För dispenser gällande tävlingsklasser eller andra ärenden än just maxdistans ska ansökan 
även fortsättningsvis göras till Svenska Triathlonförbundet senast en månad innan 
tävlingen. 
 
 
Förbundsstyrelsens motivering: 
Syftet är endast att ändra hur detta hanteras rent praktiskt för de fåtal 
barn/ungdomar som bedöms kunna klara av de längre distanserna. 

 
De generella gränserna ligger alltså fast. Dock kan en individuell prövning göras i 
samråd mellan målsman och tävlingsarrangören. 
 
Vi vill med denna ändring inte generellt uppmuntra barn/ungdomar att ställa upp i 
distanser över maxdistans enligt reglementet. Vi vill heller inte uppmuntra 
arrangörer att locka ungdomar till att tävla på dessa distanser. Varken direkt, eller 
indirekt genom att inte erbjuda barn/ungdomsklasser. 
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Reglementsändringar 2011

Följande ändringar föreslås av reglementet inför tävlingssäsongen 2011. Dessa ändringar är
antingen språkliga förändringar eller mindre justeringar till följd av beslut vid tidigare
årsmöten (ej uppdaterat) eller att världen har utvecklats (anmälan via hemsida istället för
blankett, e-post istället för fax osv.).

A: 4.1 & 5.1

4.1 Rekommenderade distanser för ungdomar för bl. a Skol RM
Pojkar och flickor 11-12 år 200m – 5 km - 2 km
Pojkar och flickor 13-14 år 400m – 10 km - 4 km
Pojkar och flickor 15-17 år 750m – 20km - 5 km

5.1 Klassindelning – Tillåtna distanser
P 17/F 17 Pojkar/Flickor 16-17 år Ungdom Max sprintdistans
P 14/F 14 Pojkar/Flickor 14-15 år Pojk/Flick 14-15 400 m simning - 10 km cykel – 2,5 km löpning
P 12/F 12 Pojkar/Flickor 12-13 år Pojk/Flick 11-12 200 m simning - 5 km cykel – 1,25 km löpning
P 11/F 11 Pojkar/Flickor - 11 år Pojk/Flick 11-12 100 m simning - 5 km cykel – 1,0 km löpning

Dessa två stycken verkar inte ha justerats för att harmoniseras efter tidigare ändringar av
klassindelning. T.ex. rekommenderas att 13-åringar kör 400-10-4, samtidigt som det är
längre än tillåtet för 13-åringar. Förbundsstyrelsen föreslår att de rekommenderade
distanserna justeras så att de överrensstämmer med de tillåtna.

4.1 Rekommenderade distanser för ungdomar för bl. a Skol RM
Pojkar och flickor 16-17 år 750m – 20km - 5 km
Pojkar och flickor 14-15 år 400m – 10km – 2,5 km
Pojkar och flickor 12-13 år 200m – 5 km – 1,25 km
Pojkar och flickor -11 år 100m – 5 km – 1 km

5.1 Klassindelning – Tillåtna distanser
P 17/F 17 Pojkar/Flickor 16-17 år Ungdom Max sprintdistans
P 14/F 14 Pojkar/Flickor 14-15 år 400 m simning - 10 km cykel – 2,5 km löpning
P 12/F 12 Pojkar/Flickor 12-13 år 200 m simning - 5 km cykel – 1,25 km löpning
P 11/F 11 Pojkar/Flickor - 11 år 100 m simning - 5 km cykel – 1,0 km löpning
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A 5.5.6 Distriksmästerskap

Ersätt ”triathlondistans” med ”olympisk distans”.

A 5.6 Serietävlingar

Tillägg: ”Fr.o.m. 2006 genomförs Svenska Triathlon Cupen enligt nytt format och
poängräkning, både individuellt och för föreningar.”

B: 2.7 Resultatrapportering

”Arrangörsförening sänder omgående (tävlingsdagen) - lämpligen per telefax -
resultatutdrag till:”
ändras till
”Arrangörsförening sänder omgående (tävlingsdagen) - lämpligen per e-post -
resultatutdrag till:”

”Resultatrapportering från rankingtävlingar sker dessutom enligt särskilda bestämmelser,
som sänds till resp. arrangörer. Om rapporteringenär felaktig/bristfällig kan en
straffavgift på upp till 500:- tas ut.”
ändras till
”Resultatrapportering från SM- och serietävlingar sker dessutom enligt särskilda
bestämmelser, som sänds till resp. arrangörer. Om rapporteringen är felaktig/bristfällig
kan en straffavgift på upp till 500:- tas ut.”

B: 2.8 Sanktionsavgifter

”Sanktionsavgifter m m sätts in på Svenska Triathlonsförbundets postgiro 12305-9.”
ändras enligt förslag till
”Sanktionsavgifter m.m. sätts in på Svenska Triathlonsförbundets bankgiro 5834-8111.”

B: 5

”anmälan, i regel på blankett (namn, adress, telefonnummer, födelseår, förening, önskad
tävlingsklass och sträcka)”
ändras till
”anmälan, i regel via STF:s hemsida (namn, adress, telefonnummer, födelseår, förening,
klass och sträcka)”

C: 1.6 Förplägnadsstationer

”…cykling var 20e-30e- km (I regel ej nödvändigt vid arrangemang av Triathlon-, Sprint-
och Minidistans.)”
ändras till
”…cykling var 20e-30e- km (I regel ej nödvändigt vid arrangemang av Olympisk, Sprint-
och Minidistans.)”
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C: 2.2.2. Vattentemperatur

Efter förändringen av temperaturgräns vid draftingtävlingar 2010 infördes följande i
reglementet: ”Vid tävling med drafting tillåten under cykelmomentet får junior- och
seniorklass inte bära våtdräkt om vattentemperaturen överstiger 20°C.”
För att harmonisera detta med övriga gränser föreslås att det istället formuleras ”Vid
tävling med drafting tillåten under cykelmomentet får junior- och seniorklass inte bära
våtdräkt vid en vattentemperatur av 20,0°C eller högre”.
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Motion från Halmstad Triathleterna - RM / Masters-SM

Jag önskar motionera om att ersätta "RM för masters" med "Masters-SM". Ändringen ska gälla från

och med 2011.

Tanken med ändringen är dels att tydliggöra för folk vad det är. SM förstår man, men RM tolkas

oftare som Region Mästerskap än som Riks Mästerskap.

En annan anledning är att jag tror att det kan höja statusen för de tävlingsklasserna. Att hitta

tävlande, publik och inte minst sponsorer till ett Masters-SM kan säkert vara lättare än till ett RM.

Jag tror inte att det urvattnar eller riskerar att sänka statusen på Seniorklasserna och de SM medaljer

som delas ut där. Där spelar kvaliteten på startfältet större roll än att det finns andra SM-klasser.

Motargument som att det blir för många SM-medaljörer tycker jag inte håller. Kan man ha Masters-

SM i simning med flera sporter, så finns utrymmet även i triathlon.

Det är knappast någon som vill ta bort Junior-SM eller Ungdoms-SM? Fast att en del motargument

som kommer att framhållas mot Masters-SM lika gärna kan appliceras på Ungdoms-SM och Junior-

SM.

Det skulle även kunna ge fler tävlingar möjligheten att ha SM-status. Till exempel skulle alla Svenska

cupen arrangemang i framtiden kunna få chansen till SM-status.

Vi är beredda att ha Masters-SM i Halmstad i år. Övriga är säkert också redo. Hoppas ni är det!

Anders Engström

Halmstad Triathleterna
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Motion från Halmstad Triathleterna - RM / Masters-SM (forts.)

Se motion på föregående sida.

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,

lång och duathlon). Totalt alltså 80 stycken, eller 240 SM-medaljörer. Vi anser inte att

simningen är ett föredöme i denna fråga.

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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Motion till Svenska Triathlonförbundets årsmöte 2011 
Denna motion lämnas av IKHP triathlon som medlemsförening i Svenska 
Triathlonförbundet. Motionen innehåller två delar; d v s två relaterade förslag på 
regeländringar inför säsongen 2011. Vid årsmötet bör förslagen behandlas i den 
ordning de presenteras här, eftersom förslag nummer två finns i två varianter, 
beroende på om förslag nummer ett antagits eller avslagits av årsmötet. 

Bakgrund 
Under ett antal säsonger har flera huvuddomare upplevt ett problem med hur 
protester och jurybeslut undergrävt domarens ställning. Vi har nu nått en nivå där 
flera domare inte längre känner sig motiverade att fortsätta som domare, på grund 
av den godtycklighet som föreligger när fullständigt korrekta domslut i efterhand 
döms bort av tävlingsjuryn till följd av protester från de aktiva. Naturligtvis kan en 
domare göra fel, det händer i alla sporter, men i de flesta sporter har man ändå valt 
att låta domares domslut vara slutgiltigt såtillvida att en överklagan aldrig i 
efterhand kan påverka resultatet av en slutförd tävling/match. För att höja 
trovärdigheten för triathlonsporten och dess regelverk, både bland aktiva och bland 
åskådare, måste detta även gälla inom triathlon!  
 
Detta skulle även innebära att det svenska regelverket närmar sig ITUs 
internationella reglemente. Ur ITUs tävlingsregler har följande skrivningar hämtats: 
 
Från kapitel C om disciplinåtgärder (som i övrigt presenterar hur bestraffningar 
utdöms samt olika nivåer av bestraffningar): 

C.6 Right of Appeal 
(i) Competitors charged with a violation have the right to appeal, except in  
      the case of judgment calls by officials. 
 

Från kapitel K om protester: 
K.2 Protest Jurisdiction 
a) Protests cannot be made on "judgment calls". A "judgment call" shall  
     include, but not be limited to drafting, blocking and unsportsmanlike  
     conduct; 
 

Från kapitel L om överklagan: 
L.1 Appeal Jurisdiction 
a) An appeal is a request for a review of a decision made by the Referee. An  
     appeal cannot be made on "judgment calls". A "judgment call" shall  
     include, but not be limited to: 
     (i) Drafting (age group, AWAD); 
     (ii) Blocking; 
     (iii) Unsportsmanlike conduct. 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ITU skiljer därmed på bedömningar som en domare (eller annan ”official” gör), vilka 
inte kan vara föremål för varken protest eller överklagan, medan andra beslut och 
bestraffningar är möjliga att överklaga. Detta verkar högst rimligt då en bedömning 
inte baseras på i efterhand mätbar teknisk bevisning och därför är omöjlig för en 
jury att värdera i ett senare skede, medan andra domslut (t ex angående utrustning) 
kan kontrolleras i efterhand. I förslaget nedan har principen dock förenklats till att 
gälla alla typer av domslut (bestraffningar), medan eventuella övriga beslut och 
instruktioner utfärdade av en domare fortfarande kan vara föremål för en protest. 

Förslag 1 
För att stävja den rådande situationen då aktiva protesterar mot domslut, utan att 
domaren begått ett misstag, föreslår vi att domares domslut inte går att överklaga,  
d v s protest kan inte lämnas mot domares bestraffning. I texten görs skillnad på 
domares ”beslut”, t ex i fall då domare felaktigt fattar operativa beslut angående 
tävlingsorganisation eller banor (eftersom de tävlande alltid är förbundna att följa 
domares uppmaning enligt avsnitt C punkt 1.9.1, bör de i dessa fall kunna lämna in 
en protest), och domares domslut/bestraffning – vilket enligt förslaget inte kan vara 
föremål för protest. För att i största möjliga mån undvika misstag från domare med 
bristfällig utbildning (vilket förekommer på mindre tävlingar) bekräftas varje 
bestraffning av huvuddomaren vid grenens avslutande, varefter domslutet är 
oantastligt. 
 
Följande förändringar i gällande reglemente föreslås  
(avsnitt B – Administrativa bestämmelser): 
 
Nuvarande lydelse av andra stycket i punkt 6.3 Domare: 

Endast domare får fastställa och ålägga tävlande straff. Domare skall vara 
tydligt markerad, t ex genom armbindel, väst eller dyl. Beslut om straff 
lämnas skriftligt till huvuddomare f v b till tävlingsledaren. Arbetssätt. 
Huvuddomare samlar sina domare och vissa huvudfunktionärer omedelbart 
efter det att grenen genomförts och klarar ut om några incidenter eller 
regelbrott förekommit. Rapport snarast till tävlingsledaren. 

Ändras till (ändring/tillägg i kursiv stil): 
Endast domare får fastställa och ålägga tävlande straff. Domare skall vara 
tydligt markerad, t ex genom armbindel, väst eller dyl. Beslut om straff 
lämnas skriftligt till huvuddomare f v b till tävlingsledaren.  
Arbetssätt: Huvuddomare samlar sina domare och vissa huvudfunktionärer 
omedelbart efter det att grenen genomförts och klarar ut om några 
incidenter eller regelbrott förekommit. Eventuella domslut av övriga domare 
under grenens genomförande fastställs av huvuddomaren. Rapport snarast till 
tävlingsledaren. 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Nuvarande lydelse, inledningen av punkt 10.3 Protest: 
Protest kan göras mot medtävlares uppträdande, andra parter inblandade i 
regelbrott, felaktigheter i tävlingens organisation och beslut av domare. 
Protest får endast inlämnas av deltagare, lagledare eller representant för 
deltagande förening. 

Ändras till (ändring/tillägg i kursiv stil): 
Protest kan göras mot medtävlares uppträdande, andra parter inblandade i 
regelbrott, felaktigheter i tävlingens organisation och beslut av funktionär, 
tävlingsledning eller domare; dock inte mot domares domslut (bestraffning) 
som fastställts av huvuddomare. Protest får endast inlämnas av deltagare, 
lagledare eller representant för deltagande förening. 

 

Förslag 2 
Beroende på utfall av ovanstående förslag på årsmötet föreslås två varianter av en 
regeländring med syfte att skärpa kraven på juryns beslutsprocess, för att i 
framtiden undvika den godtycklighet som uppmärksammats. Juryns beslut måste 
skriftligen motiveras med en paragraf eller generell princip som finns inskriven i 
förbundets reglemente, d v s inte som idag baseras endast på juryns ”sunda förnuft” 
eller allmän välvilja. Alternativ A föreslås mot bakgrund av ett bifall av förslag 
nummer ett, alternativ B föreslås vid eventuellt avslag av det första förslaget ovan.  

Alternativ A: 
Skrivelsen angående juryns roll och uppgifter föreslås skärpas, samt ett tillägg göras 
angående en möjlighet att till förbundet i efterhand överklaga inte bara jurybeslut 
utan även domares domslut. Dock anser vi att förbundets roll inte är att upphäva 
domslut i efterhand, utan att i så fall kunna åtgärda eventuella generella brister i hur 
reglementet tillämpas, t ex genom att sammankalla huvuddomarna och informera 
om praxis, eller i sällsynta fall varna eller stänga av enskild domare från framtida 
uppdrag såsom är brukligt i andra sporter.  
 
Följande förändringar i gällande reglemente föreslås  
(avsnitt B – Administrativa bestämmelser): 
 
Nuvarande lydelse, avslutningen av punkt 10.3 Protest: 

Vid mottagandet av en protest skall juryn sammanträda snarast och därvid 
muntligt höra inblandade parter. Jurymedlem med jäv, t ex samma förening 
eller släktskap som berörda parter, deltar ej i förhandlingarna. 

 Ändras till (ändring/tillägg i kursiv stil): 
Vid mottagandet av en protest skall juryn sammanträda snarast och därvid 
muntligt höra inblandade parter. Jurymedlem med jäv, t ex samma förening 
eller släktskap som berörda parter, deltar ej i förhandlingarna. Juryns beslut 
skall utan undantag baseras på gällande regelverk, protest mot förhållande 
som ej reglerats kan ej behandlas. I juryns beslut anges de specifika 
regelparagrafer som juryn baserar sitt beslut på. 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Nuvarande lydelse av punkt 10.4 Överklagande: 
Tävlingsjuryns beslut kan överklagas hos Svenska Triathlonförbundet. 
Insänds senast tre dagar efter tävlingen. Förbundets beslut kan överklagas 
hos Riksidrottsnämnden. Överklagande av förbundets beslut skall göras 
inom två veckor efter det beslut meddelats. I övrigt se RF stadgar kap 14. 

Ändras till (ändring/tillägg i kursiv stil): 
Tävlingsjuryns beslut samt domares domslut kan överklagas hos Svenska 
Triathlonförbundet. Insänds senast tre dagar efter tävlingen. Huvudprincipen 
är att officiella tävlingsresultat ej bör justeras i efterhand, även om 
felaktigheter uppdagas. Förbundets beslut kan överklagas hos 
Riksidrottsnämnden. Överklagande av förbundets beslut skall göras inom två 
veckor efter det beslut meddelats. I övrigt se RF stadgar kap 14. 

Alternativ B: 
Även om förslag 1 avslås föreslås en skärpning av skrivelsen angående juryns roll 
och uppgifter. 
 
Följande förändringar i gällande reglemente föreslås  
(avsnitt B – Administrativa bestämmelser): 
 
Nuvarande lydelse, avslutningen av punkt 10.3 Protest: 

Vid mottagandet av en protest skall juryn sammanträda snarast och därvid 
muntligt höra inblandade parter. Jurymedlem med jäv, t ex samma förening 
eller släktskap som berörda parter, deltar ej i förhandlingarna. 

 Ändras till (ändring/tillägg i kursiv stil): 
Vid mottagandet av en protest skall juryn sammanträda snarast och därvid 
muntligt höra inblandade parter. Jurymedlem med jäv, t ex samma förening 
eller släktskap som berörda parter, deltar ej i förhandlingarna. Juryns beslut 
skall utan undantag baseras på gällande regelverk, protest mot förhållande 
som ej reglerats kan ej behandlas. Beslut om upphävande av domares domslut 
kan endast fattas på grundval av att domslutet varit felaktigt med 
utgångspunkt från reglementet. I juryns beslut anges i samtliga fall de specifika 
regelparagrafer som juryn baserar sitt beslut på. 

 
 
 
Med vänliga hälsningar  
IKHP Triathlon 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Förbundsstyrelsen förslag avseende IKHP:s motion

Förslag till beslut:
STF styrelse föreslår avslag på motionen i dess helhet.

STF styrelse föreslår att på SM och STC tävlingar skall juryns medlemmar i god tid föreslås av
utsedd TD och vara godkända av förbundsstyrelsen senast 10 dagar före tävlingen.

Förslag 1:
Förslaget innebär i korthet att alla domslut(map bestraffning) tagna under tävlingen inte kan
ändras.

STF svar:
STF föreslår avslag på förslag 1 med motiveringen: Grundläggande är att alla aktiva ska ha rätt att
överklaga ett beslut, rätt till en neutral bedömning av en oberoende part gällande alla delar av ett
tävlingsmoment.

Förslag 2, alternativ A
Förslaget innebär i korthet att allt som en aktiv/ledare kan protesteras mot, måste stå i vårt
reglemente. Samt att huvudprincipen är att officiella tävlingsresultat ej bör justeras i efterhand,
även om felaktigheter uppdagas.

STF svar:
STF föreslår avslag på förslag 2 alt. A, med motiveringen.
Det är en omöjlighet att skriva in alla eventuella händelser eller tänkbara situationer i vårt
reglemente. Det måste och är juryns uppgift att bedöma varje protest med reglementet som bas,
och samtidigt kunna agera utifrån omständigheter som skett och lett till protesten, med det sunda
förnuftet som vägledning.
Vidare anser vi inte heller att domslut ska kunna överklagas hos STF så som beskrivet i förslag till
ändring av reglements text. STF anser att vi har en process som beskriver processen: Domare, Jury,
STF, RF och sist CAS enligt beskrivning i bakgrunds texten.

Vidare anser STF att det ska vara möjligt att om felaktigheter uppstått ska tävlingsresultat kunna
justeras i efterhand.

Förslag 2, alternativ B
Förslaget innebär i korthet att alla juryns beslut ska utan undantag baseras på gällande regelverk,
protest mot förhållanden som ej regleras ska ej kunna behandlas. Beslut om upphävande av
domares domslut kan endast fattas på grundval av att domslutet varit felaktigt med utgångspunkt
från reglementet. I juryns beslut anses i samtliga fall de specifika regelparagrafer som juryn har
baserat sitt beslut på.

STF Svar:
STF styrelse föreslår avslag på förslag 2 och alternativ B med motiveringen:
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Precis som ovan är det omöjligt att kunna säkerställa att alla förhållanden skrivs in i vårt
reglemente. Det är juryns uppdrag att bedöma objektivt den inkomna protesten och rådande
omständigheter på och under tävlingen. Juryn måste kunna upphäva en domare domslut om det
är så att fakta och bevis framkommit att just domarens domslut varit felaktigt. Därför kan vi inte
godkänna den föreslagna text justeringen som motionären föreslår.

.........................................................................................................................................

Bakgrund och arbetsätt
STF styrelse anser det är olyckligt att höra att några huvuddomare funderar på att sluta pga
incidenter under de senaste åren. Vi hoppas att detta inte ska realiserats då STF styrelse anser
rollen som huvuddomare är viktig och personerna i gruppen är både erfarna som kompetenta.

STF sv ITU
STF och dess tekniska kommitté har valt att inte arbeta exakt i enlighet med ITU arbetssätt kring
just roller och ansvar med avseende på Teknisk delegat(TD), huvuddomare(HD) och vanlig domare.
En av anledningarna är att vi inte har samma antal evenemang under ett år, en annan är antalet
personer inblandade i TD och HD gruppen samt svårigheten i att rekrytera både tekniska delegater
och huvuddomare genom åren.

Arbetssätt:
Vi har idag ett arbetssätt där en huvuddomare både kan agera domare som huvuddomare under
samma tävling pga att vi inte har så många erfarna domare runt om i landet som kan och vill vara
domare under ett SM tex. Det innebär att vi ofta har flera personer ur huvuddomar gruppen som
medverkar på ett SM, en som HD och resten som vanliga domare.
Ser vi till motionärens syfte, dvs att en domare ber HD bekräfta ett domslut, innebär det att
personer ur samma grupp ska besluta om ett domslut är rätt eller fel. Det försätter HD i en svår
situation som som kan komma att uppfattas som jäv, vilket är mycket olycklig och inte alls i
enlighet med en opartisk bedömning som den aktiva ska ha rätt till.

Aktivas rätt till prövning
STF grundsyn är att den aktiva ska ha rätt till att pröva sitt case i högre instans.
Idag har vi ett tydligt system kring hur den processen ska gå till. Denna process är just till för att
skydda en aktiv mot just felaktiga domslut och/eller annat som påverkat den aktiva under
tävlingsmomentet.

Process idag
STF har idag ett fungerade system med en tydlig process kring hur en aktiv kan överklaga beslut,
oavsett om det är ett domslut kring en bestraffning eller gäller något annat kring ett tävlingen:

Exempel:
1. Domare dömer
2. Aktiv lämnar in protest efter målgång
3. Jury behandlar och beslutar
4. Aktiv kan överklaga det beslutet till STF
5. STF behandlar frågan och tar beslut
6. Aktiv kan överklara det beslutet till RF Nämnden
7. RF behandlar och tar beslut
8. Aktiv kan överklaga det beslutet hos CAS som slutgiltigt beslutar i frågan.
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STF styrelse anser inte att vi ska ändra den beslutsordningen och vårt arbetssätt.

En av de viktigaste aspekterna kring att kunna göra en snabb, säker och neutral prövning av en
protest är att göra den direkt på plats, så som vi gör idag.
Den ska ske direkt efter att den aktiva gått i mål och innan en resultatlista har fastställs.

Juryns arbete:
Juryns syfte är att just kunna pröva domslut, för att eventuellt kunna justera eventuella felaktiga
beslut inklusive bestraffningar, för en rättvis tävling och resultat för de tävlande.

Grundläggande för en jury och dess ordförande är att de tar sin uppgift på allra största allvar och
verkligen säkerställer att alla hörs i frågan och att fakta presenteras. Använder sig av STF
tävlingsreglementet och sedan tar beslut. En jury ska vara oberoende, den ska vara neutral och ska
kunna pröva varje protest som en aktiv, ledare vill lämna in.

Detta är ett grundläggande skydd system för den aktiva att den behandlats rätt. Däremot måste
den aktiva/ledare kunna bevisa att just ett felaktigt domslut har skett. Det vill säga bevisbördan
ligger hos den som lämnat in protesten.

Precis som motionären nämner, kan en domare döma fel. Vi stödjer inte motionärerns tankar
kring att varna eller avstänga domare som agerat fel i efterhand, då det är mycket svårt att kunna
samla fakta och information från bland annat vittnen mm.
För alla parter ska/bör en protest redas ut på plats, omgående.

STF styrelsen kommer att säkerställa att dess tekniska delegater, får en extra utbildning kring hur
jury arbete ska skötas för att säkerställa att alla tekniska delegater vet vad det uppdraget innebär,
detta ska ske innan säsongen 2011 startar.

.........................................................................................................................................
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