
Svenska Triathlonförbundet

Årsmöte 2010

Protokoll och bilagor

Lisa Nordén vinner VM silver 2009. Här tillsammans med Emma Moffatt
och Helen Jenkins efter avslutade VM serie tävlingen på Gold Coast.
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t. Mötet öppnas av Svenska Triathlonförbundets vice ordförande Ria Damgren Nilsson och alla
hälsas välkomna.

2. Riksidrottsförbundets representant Hel6n Wiklund Wårell (ledamot i Riksidrottsstyrelsen)
informerade om RF och aktuella aktiviteter.

3. Upprop hålls och röstlängden fastställs.

4. Mötet förklaras behörigt utlysts.

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

6. Ola Silvdahl väljs till sekreterare på mötet.

7. Mattias Sjöberg och Christine Wageborn väljs till rösträknare och att justera protokollet.

8. Årsredovisning 2009 (bilaga 1) och Verksamhetsberättelse 2009 (bilaga 3) presenteras och
antas, Revisionsberättelsen presenteras (bilaga 2).

9. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.

10. Verksamhetsplan 2010 (bilaga 4) och budget 2010 (bilaga 5) presenteras och antas.

11. Motioner och förbundsstyrelsens förslag / propositioner

o) Proposition reglementsiindringar (bilogo 6)

Beslutas att bifalla propositionen.

b) Motion Diskhjul och tempobågar (biloga 7)

Beslutas att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

c) Motion Hjölp i pojk och flickklosser (bilaga 8)

Beslutas att bifalla förslag om att hjälp tillåts i klasser till och med L5 år.

d) Proposition (bilago 9) och motion (biloga L0) SM stofett

Beslutas att återremitera frågan till förbundsstyrelsen.

e) Motion Vötdrökt (bilogo LL)

Beslutas att bifalla förslag om att vid draftingtävlingar är våtdräkt tillåten i klasserna junior
och senior till och med en vattentemperatur på 20 grader C, samt att möjlighet ges att
tillåta våtdräkt även vid högre vattentemperatur då andra omständigheter talar för det
(exempelvis låg lufttemperatur).
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f) Motion Drafting (bilago L2)

Beslutas att avslå motionen.

g) Motion Nomn på tiivlingsdrök (bilago 73)

Beslutas att avslå motionen.

h) Motion Duathlon SM/RM (bilago 74)

Beslutas att bifa I la förbu ndsstyrelsens förslag.

i) Motion Tövlingskalender (bilaga L5)

Beslutas att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

j) Motion Mörkning ionsiktet (bilaga 76)

Beslutas att bifalla motionen.

k) Motion Tiivlingskolendern (bilaga 17)

Beslutas att bifalla förbundsstyrelses förslag.

I) Motion Tiivlingskolenderns publicering (bilogo L8)

Beslutas att bifalla förbundsstyrelsens förslag.

m) Motion SM medeldistans (bilogo L9)

Beslutas att återremittera frågan till förbundsstyrelsen.

Avgifter för 201-7

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 må1, samt 150 kronor för B-licens, 270
kronor för A-licens och 120 kronor för endagslicens.

Beslutas att välja följande personer på angiven tid som ordförande, samt ledamöter och

suppleant att ingå i förbundsstyrelsen:
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Ria Damgren Nilsson t är ordförande fyllnadsval
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Ann Josefson 1' är ordinarie ledamot fyllnadsval

Gun Alexandersson 2 är ordinarie ledamot nyval

Pär Anth 2 är ordinarie ledamot nyval

Patrik Jonasso n 2 är ordinarie ledamot nyval

Pasi Salonen 2 är ordinarie ledamot nyval

Gunilla Bergström 2 är suppleant nyval

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.

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

Yvonne Rosenqvist - ordförande / sammankallande

Greger Sundin
Micke Thordn

Som representant för anställd personal anmäls Ola Silvdahl. Beslutas att ge sportchefen i

uppdrag att se till att aktiva utser två representanter.

Beslutas att uppdra åt förbundsstyrelsen att utse representanter till RIF 2010.

Mötet avslutas.

Göteborg 2010-03-28

Vid protokollet Ordföranden
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Ola Silvdahl

J usteras

Christer Pallin

Christine Wageborn



Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01– 2009-12-31

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.

STF Årsredovisning 2009 1 av 10
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802400-0997
___________________________________________________________________

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 silver på VM i olympisk distans och nominerades till bästa svenska
idrottsutövare 2009 på Idrottsgalan. Lisa placerade sig fyra på EM.

 Andreas Svanebo vann EM silver i vintertriathlon.

 Annie Thorén kvalade till ungdoms-OS 2010.

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

 STF har gemensamt med medlemsföreningar och I samarbete med företaget IMG
arrangerat Stockholm Triathlon, en tävling i centrala Stockholm.

 STF har arrangerat två stora ungdomsläger i Falun respektive Göteborg, varav det förra
kombinerades med ledarutbildning och landslagsträff.

 Utvecklingslaget har genomfört en framgångsrik Euro Tour.

 Stipendiet från Anders Nilssons Minnesfond tilldelandes Therese Omme.

Medlemmar

 94 (86) föreningar var anslutna till STF per 2009-12-31

Resultat och ställning

 2009-års resultat innebar en vinst á 149 890 kronor.

Idrottsföreningens ekonomiska utveckling i sammandrag:

2009 2008

Nettoomsättning 1 032 526 954 116
Offentligrättsliga bidrag 2 504 121 2 225 702
Årets resultat 149 890 132 783
Eget kapital 645 016 501 050
Antal anställda 3 3

Framtida utveckling och mål

 Att i linje med ett av STF långsiktiga mål etablera tävlingen 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.

STF Årsredovisning 2009 2 av 10
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2009 2008
Intäkter
Nettoomsättning 2 1 032 526 954 116
Offentligrättsliga bidrag 2 504 121 2 225 702
Gåvor/stipendier/övriga bidrag 21 916
Medlemsavgifter 62 500 58 500
Summa intäkter 3 599 147 3 260 234

Kostnader
Föreningskostnader 3 -1 170 878 -1 162 960
Övriga externa kostnader -1 054 299 -897 424
Personalkostnader 4 -1 222 823 -1 084 512
Avskrivningar av materiella tillgångar -5 748 -5 175
Summa kostnader -3 453 748 -3 150 071

Verksamhetens resultat 145 399 110 163

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 4 865 23 000
Räntekostnader -373 -380

4 492 22 620

Årets resultat 149 890 132 783

STF Årsredovisning 2009 3 av 10
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BALANSRÄKNING Not.
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TILLGÅNGAR 2009 2008

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 5 5 748 -

5 748 -

Summa anläggningstillgångar 5 748 -

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Varulager 22 544 25 265

22 544 25 265

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 29 567 37 269

Övriga fordringar 18 684 10

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 45 983 49 466

94 234 86 745

Kassa och bank 1 648 556 822 833

1 648 556 822 833

Summa omsättningstillgångar 1 771 082 934 843

SUMMA TILLGÅNGAR 1 771 082 934 843

STF Årsredovisning 2009 4 av 10
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BALANSRÄKNING Not.

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2009 2008

Eget kapital 7

Balanserat kapital 488 196 355 413

Ändamålsbestämda medel 6 930 12 854

Årets resultat 149 890 132 783

645 016 501 050

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut -

Leverantörsskulder - 62 932

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 1 126 066 370 861

1 126 066 433 793

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 771 082 934 843

STF Årsredovisning 2009 5 av 10
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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.

STF Årsredovisning 2009 6 av 10
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2009 2008

Not 2 Nettoomsättning

Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande:
Idrottsverksamhetens intäkter 982 331 903 481
Lotterier, bingo och försäljningsintäkter 50 195 50 635
Summa 1 032 526 954 116

Not 3 Upplysning om föreningskostnader

Idrottsverksamhetens kostnader 1 125 994 1 130659
Försäljningskostnader 44 884 32 301
Summa 1 170 878 1 162 960

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

Medelantal anställda 2009 2008

Antal Varav Antal Varav
anställda män anställda män

3 67 % 3 67 %

Löner och andra ersättningar och
sociala kostnader 20091 20082

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

kostnader kostnader)

892 148 330 675 784 054 282 235
(73 605) (45 357)

1
Varav 168 533 kr erhölls i lönebidrag från Arbetsmarknadsverket.

2
Varav 170 234 kr erhölls i lönebidrag från Arbetsmarknadsverket.

STF Årsredovisning 2009 7 av 10
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Styrelseledamöter och 2009 2008
ledande befattningshavare

Antal Varav Antal Varav
män män

Styrelseledamöter 8 5 8 5
Generalsekreterare 1 1 1 1

Not 5 Inventarier och verktyg
2009 2008

Ingående anskaffningsvärde 39 851 39 951
Årets investeringar 11 495 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 51 346 39 851

Ingående avskrivningar enligt plan 39 851 34 676
Årets avskrivning 5747 5 175
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 45 598 39 851

Bokfört värde 5 748 0

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2009 2008

Förutbetalda hyror 18 551 0
Övriga poster 27 432 49 446
Summa 45 983 49 466

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

Ingående balans 488 196 12 854 501 050
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel -5 924
Reservering av ändamålsbestämda medel
Årets resultat 149 890
Utgående balans 638 086 6 930 645 016
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Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2009 2008

Upplupna semesterlöner 102 737 97 808
Avsättning distrikt 135 197 161 801
Landslagsstöd 750 000 0
Övriga poster 138 132 111 252
Summa 1 126 066 370 861
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Ärsredovisningens påtecknande

Göteborg 201,0-02-17
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Ola Silvdahl, generalsekreterare
persona lrepresenta nt

Revisorspåteckn ing:

Jan Nilsson, ordförande
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Ria Damgren n, vice ordförande

Niklas Nilsson

Lotta Kellander

Mattias Sjöberg Mikael Stolpe
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Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERATTELSE

Till ftireningsstämman i Svenska Triathlonftirbundet

Organisationsnummer: 802400 -0997

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Svenska
Triathlonforbundet for räkenskapsåret 2009. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskaps-
handlingarna och ltirvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av

årsredovisningen. Mitt ansvar är altluttala mig om årsredovisningen och forvaltningen på grundval
av min revision.

Revisionen har utförts ienlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och
genomfort revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet forsäkra mig om att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett
unral 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 styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att
utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om
ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget lor att kunna
bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot organisationen, om skäl för
entledigande foreligger 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.

Ärsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

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

"--l*\ I

lGöteborg den l7 februari?010"./
,"t -'/i.

,--- .. .ra"It).--..."-%-

ö^nnu, Andersson
Auktoriserad revisor



Svenska Triathlonförbundet

Budget och utfall 2009

Budget 2009 Utfall 2009-12-31

Ingående balans 488 195 488 195

INTÄKTER
Arrangemang 404 000 478 001

Bredd 169 000 221 116
Ungdom 0 63 719

Elit 100 000 677 734
Marknad 100 000 100 200

Kommunikation 0 0
Utbildning 95 000 0
Omvärld 20 000 20 000
Ledning 0 3 000
Kansli 0 0

Personal 170 000 168 533
Gemensam 1 686 000 1 765 987

Summa intäkter 2 744 000 3 498 290

KOSTNADER
Arrangemang 574 000 554 977

Bredd 33 000 46 293
Ungdom 140 000 199 867

Elit 295 000 932 152
Marknad 90 000 35 361

Kommunikation 60 000 30 703
Utbildning 75 000 0
Omvärld 42 000 48 889
Ledning 100 000 146 840
Kansli 152 000 153 164

Personal 1 098 000 1 148 447
Gemensam 35 000 51 708

Summa kostnader 2 694 000 3 348 400

ÅRETS RESULTAT 50 000 149 890

Utgående balans 538 195 638 085



Verksamhetsberättelse 2009

Styrelse: Jan Nilsson (ordförande), Ria Damgren Nilsson (vice ordförande), Niklas Nilsson,
Charlotta Svärd, Mikael Stolpe, Lotta Kellander, Stefan Flink, Mattias Sjöberg, Erik Strand
(suppleant) och Hans Bärring (suppleant).

Personal: Ola Silvdahl (generalsekreterare), Margot Danielsson (kanslist) och Tomas Wiker
(sportchef).

Styrelsemöten: 7 st protokollförda

Valberedning: Yvonne Rosenqvist, Fredrik Nilsson och Greger Sundin

Antal anslutna föreningar: 94 (86)

Elit

Nedan presenteras ett axplock av alla aktiviteter som genomförds under 2009. När vi nu summerar
året som gått kan vi se följande internationella toppresultat:

 Lisa Nordén 2:a ITU:s VM-serie samt 4:a Europamästerskapen i Holten

 Andreas Svanebo 2:a EM & 8:a VM Vintertriathlon

 Joel Vikner 22:a JVM Gold Coast, Australien

 Jasmine Johansson 3:a JVM Aquathlon

 Lisa Nordén 1:a I deltävling I VM-serien i Yokohama samt 2:a i Madrid, Hamburg och London

 Annie Thorén kvalade in till ungdoms OS i Singapore 2010

Elitmiljöer
Riksidrottsgymnasiet i Motala
Arton aktiva har under hösten studerat och tränat vid RIG i Motala: Sebastian Johansson, Stina Jelk,
Johan Sandberg, Fredrik Ahlinder, 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

Triathlonhögskolan
Sju aktiva har under hösten studerat och tränat vid triathlonhögskolan i Falun: Erik Strand, Karl-Johan
Danielsson, Johan Wilen, Annie Gustafsson, Åsa Annerstedt, Emelie Gunnarsson.

Landslagets organisation har sett ut enligt följande:

 Förbundskapten långdistans: Christian Kirchberger

 Förbundskapten juniorer & U23: Matt Richardsson

 Förbundskapten senior kort distans: Tomas Wiker

 Förbundskapten ungdom: Tomas Wiker/Mikael Stolpe



Långdistans

Läger Mallorca 11-25 april
Deltagare: Tove Wiklund

EM i Prag den 8 augusti
1:a Virginia Berasategi ESP 06:13:05
10:a Therese Omme SWE 06:58:30
Ledare: FK Christian Kirchberger

VM i Australien, Perth 21-25 oktober
Ingen deltagare pga av skada och sjukdom

Ironman Schweiz
Camilla Lindholm, tävlandes för Heleneholms IF, kom på en fin 6:e plats i Ironman Schweiz.

Duathlon Zofingen

Powerman Duathlon avgjordes i Zofingen, Schweiz i helgen. Distanserna var 10km löp -150km cyk -
30km löp. Camilla Lindholm svarade för en fin insats med sin 3:e plats.

Monaco 70.3
Jonas Djurback svarade för en bra prestation när han placerade sig på en 6:e plats när Ironman 70.3
avgjordes i Monaco.

Duathlon Malaysia

Camilla Lindholm 2:a Powerman Duathlon Malaysia 7-8 november

Landslagssamling Jönköping 20-21 november
Utvärdering av 2009 och planering för 2010.

Inbjudna: Deltagare:
Tove Wiklund Camilla Lindholm
Camilla Lindholm Eva Nyström
Therese Omme Jonas Djurback
Eva Nyström Karl Johan Danielsson
Jonas Colting
Björn Andersson
Claes Björling
Ted Ås
Jonas Djurback
Karl Johan Danielsson

Olympisk distans & utvecklingslag

Läger
Lisa Nordén tillbringade vinterhalvåret vid Gold Coast, Australien. Våren och sommaren hade Lisa
Davos som sin träningsbas.



Landslaget var dels i Nerja under 18 dagar i februari samt på Mallroca under delar av mars och April.
Lägret på Mallorca samordnades med Riksidrottsgymnasiet i Motala och Triathlonhögskolan i Falun.

I slutet av maj genomförde utvecklingslaget ett test och uppföljningsläger i Falun

Under perioden 1-30 juni åkte utvecklingslaget på en tränings och tävlingstour till Sittard, Holland.
De aktiva deltog i flera internationella tävlingar under sin vistelse.

World Junior and U23 Camp 31 augusti- 8 september: ITU:s årliga läger genomfördes i Sports Super
Centre i Runaway Bay, Gold Coast, Australien. Lägret arrangeras och finansieras av ITU Sport
Development och är ett sätt för ITU att stödja mindre triathlonnationer och ge möjligheter för unga
aktiva och tränare att utvecklas och knyta nya kontakter. Joel Vikner och Jasmine Johansson fick var
sitt stipendie att medverka på lägret.

30 oktober – 1 november. Läger i Falun med uppföljning och utvärdering av säsongen

Tävlingar
VM serien 2009
ITU körde under 2009 ett nytt koncept där VM skulle avgöras genom en serie av tävlingar spridda
över hela världen. Lisa Nordén deltog i serien och gjorde det med framgång. I sin första deltävling i
Madrid kom hon 2:a, i Washington 13:e plats, Hamburg 2:a, London 2:a, Yokohama 1:a, Gold Coast
2:a. Lisa slutade därmed på 2:a plats i VM serien.

Europamästerskapen i Holten 1-6 juli.
Sverige representerades av en rekord stor trupp bestående av 9 aktiva och fyra ledare. Erik Strand
(65:a), Lisa Nordén (4:a) samt Annie Gustavsson (38:a) deltog i seniorklassen. Linnea Holmertz
(18:e), Annie Thorén (21:a), Lovisa Hjalmarsson (27:a), Tom Honig (39:a), Johan Sandberg (51:a) samt
Joel Vikner (43:a) deltog i juniorklassen. Ledare var Matt Richardson, Mickael Thorén, Per Vikner
samt Tomas Viker.

JNM Hallstahammar 18-19 juli
Finland, Estland, Norge, Danmark och Sverige var representerade. Det blev dansk seger på herrsidan
då Andreas Schilling Andersen kom ikapp de snabbare svenska simmarna på cykeln och var sen
överlägsen under löpmomentet. Tvåa blev Joel Vikner, Västerås Simsällskap och sensationellt 3:a var
Per Wangel från Dalregementet. På damsidan var Sverige dock ohotad och tog de första fyra
placeringar, med Annie Thorén, Motala Triathlon Club, som segrarinnan efter ett sololopp från
startskottet. Linnea Holmertz, även hon från Motala TC, blev tvåa nästan 2 minuter efter Thorén, och
Jasmine Johansson, Västerås Simsällskap var 3:a ytterligare knappt en minut bakom.

JVM och Grand Final på VM-serien Gold Coast Australien 9-14 september
Jasmine Johannson och Joel Vikner deltog i juniorklassen i Aquathlon och triathlon. Lisa Nordén kom
2.a i den sista deltävlingen.

Vintertriathlon
Andreas Svanebo slutade på en 2:a plats på Europamästerskapen i vintertriathlon samt 8:a på VM

Resultatuppföljning

Målsättning 2009 Resultat 2009

Två topp 3 placering vid mästerskap Lisa Nordén VM 2:a, Joel V 22:a JVM

En topp 3 placering på duathlon eller
vintertriathlon mästerskap

Andreas Svanebo EM 2:a



En topp 3 placering i någon deltävling i VM serien Lisa 1:a, samt 2:a vid 3 deltävlingar

Två aktiva som tävlar på World Cup nivå eller
högre

Lisa Nordén samt Annie Gustavsson

Två damer och en herr topp 125 på ETU ranking Lisa Nordén, Annie Gustavsson

En aktiv topp 15 på U23 EM Ej uppnådd

En aktiv topp 10 JEM Holten samt 4 aktiva topp
30

Ingen topp 10, 3 aktiva topp 30

Utbildning & Tränarutveckling
Tomas Wiker, Matt Richardsson, Micke Thorén och Joakim Willén åkte i början av Juli till Schweiz.
Målet var Davos som ligger på 1590 meters höjd. I Davos tränar och lever svensk triathlons stora
affischnamn Lisa Nordén under ledning av den karismatiske Darren Smith. Under hans ledning tränar
ca 10 triathleter som alla är av väldigt hög idrottslig nivå. Darren har en mycket gedigen och lång
erfarenhet av triathlonträning. Det diskuterades mycket under dom 3 dagar som vi på plats, men det
var stort fokus på höghöjdsträning, återhämtning, löpträning (teknik) och kost.

I samband med avslutningen på VM serien i Triathlon på Gold Coast, stannade förbundskapten Matt
Richardson och Sportchef Tomas Wiker kvar Australien för ett studiebesök vid det mytomspunna
Australian Institute of Sport i Canberra. Syftet med resan var att undersöka möjligheter att i
framtiden upprätta en träningsbas i Canberra för svenska elittriathleter

Under året har två tränarträffar genomförts. Den första träffen hölls i Göteborg med temat ”Skapa en
övningsbank” för triathlonträning för ungdomar. Den andra träffen hölls i Falun. Under träffen
genomfördes SISUs grundutbildning Plattformen under ledning av Lotta Kellander.

STF:s planerade Steg 3 utbildning flyttades till första kvartalet 2010.

/ Tomas Wiker, Sportchef

Ungdom (se även Idrottslyftet nedan)

Breddläger i Göteborg 5-7 juni
Svenska Triathlonförbundet genomförde i samverkan med triathlon distrikt Väst Göteborg Triathlon
Camp. Ett 40-tal ungdomar i åldern 9-18 år samlades i Göteborg. På programmet stod träning och
förberedelse för tävling. Ett besök på Liseberg klardes också av under helgen.

UNM Aabenraa 15-16 augusti
Sverige ställde upp med följande sex ungdomar - Annie Thorén, Matilda Andersson, Emelie Karlsson,
Johan Sarwe, Måns Cederberg och Kasper Johansson. Det slutade med två lagguld, ett individuellt
guld till Annie, ett silver till Matilda och ett brons till Johan. Så med sex starter bärgade ungdomarna
hela nio medaljer. Sverige fick faktiskt ytterligare ett silver på detta nordiska mästerskap via Malin
Cederberg i klassen 14-15. Ledare på resan var Mikael Stolpe samt Lotta Kellander.

Breddläger i Falun 30 oktober – 1 november
Det kombinerade landslags, tränar och ungdomslägret i Falun samlade återigen drygt 110 deltagre.
Lisa Nordén medverkade på lägret och berättade om sin framgångsrika säsong. Lägret besöktes också



av SVT Lilla Sportspegeln som var där och filmade. Det hela resulterade i ett 3 minuter lång inslag på
SVT.

Kvaltävling i Mar Menor till Ungdoms OS i Singapore 26-27 september
Vid dom Europeiska kvaltävlingarna för ungdoms-OS i Singapore 2010 i Spanska Mar Menor så gjorde
Annie Thorén ett kanonlopp och slutade på en mycket fin 5:e plats. Förutsättningarna var glasklara
dom första 9 nationerna hade en plats till 2010 års UOS. Annie hade 2 tyskor framför sig vilket gjorde
att hon tog nationsplats 4:a åt Sverige. I herrklassen slutade Johan Sarwe på en 50:e plats och Kasper
Johansson på en 56:e plats.

Ungdomskommittén
Ungdomskommittén har sammanträtt (via telefon och möten) vid två tillfällen under 2009.

Idrottslyftet 2009

Nedan redovisas ett axplock av de aktiviteter som genomförts under 2009
Genomgång av utvärderingarna från hösten 08. Behandling av ansökningarna för våren 09.

Påbörjat arbetet med en övningsbank för ledare på STF: s hemsida.

Skapat CoachNet i en ny version. Se http://apps.svensktriathlon.org/intranet/index.asp

Beslut om medel från Idrottslyftet för våren 2009 till följande föreningar:
Lidingö, IKHP, SLK Oxelösund, Heleneholm, Eskilstuna IK, Södertälje SS, Triathlon Väst beviljas sina
projekt.
Uppdatering av STF:s nuläge och mål.

Deltagit i RF: s dialogträff. Uppdatering av alla Idrottslyftets dokument på STF: s hemsida.

Genomfördes föreningsbesök till Södertälje SSS och Lidingö triathlon.

CoachNet introducerades.

Planering av tränarträffen . Föreningsbesök Motala Triathlon Klubb.
Besök på Triathlongymnasiet.
RF: s Stora Idrottslyfts träff i Stockholm

RF: s Information om idrottsapplikationen ”Idrott online” i Stockholm. Erfarenhetsutbyte med alla
andra 67 förbund. Lyckade satsningar, föreläsningar och information hur år 3 kommer att se ut.

Genomgått idrottslyftet redovisningarna från år 2 och ansökningarna för år 3. Sammanställt
Dokumentation av Idrottslyftet från år1-4 (ansökningar, projekt, föreningar, mm)

Redovisat STF: s verksamhet av idrottslyftet år 2 till RF. Ungdomsfrågorna har fått mycket större
fokus och status. Genom ett tränarnätverk med ett diskussionsforum på internet, tränarträffar med
utbildningar och erfarenhetsutbyte och särskild inriktning mot ungdomar på stegutbildningen har vi
skapat intresse för ledarskap och ungdomsverksamhet.

Sammanställt höstens idrottslyftsansökningar samt beslut. Utbetalning av bidrag till Nässjö SLS
(nystartat ungdomsverksamhet), Säter IF, STC, Lidingö Triathlon och Eskilstuna. Sammanställt
ungdomsstatistik för 2009. Kontaktat Kalmar, Örserum, Broms Tri team för att uppmana dessa
föreningar att starta ungdomsverksamhet. Kalmar hade årets största ungdomstävling (70 deltagare)



men ingen ungdomsverksamhet, Örserum var näst störst. Martin Broms var på tränarträffen och har
barn som tränar triathlon.

Uppdaterades informationen gällande idrottslyftet på STF: s hemsida. Omarbetades kriterierna för
idrottslyftet. Upprättade en kontaktlista för ungdomsföreningar (se hemsidan under ”Ungdom”)

Gjort den skriftliga redovisningen till RF. RF: s styrgrupp beslutade att alla förbund måste göra en
skriftlig redogörelse hur vi följer upp att medel används till det ändamålet som föreningarna har sökt
för. Denna redogörelse är nytt och ska komplettera den tidigare gjorda utvärderingen av år 2. Gjort
vissa anpassningar på Idrottslyftets koncept så att vi får ut maximal effekt på pengarna. Vi har ju ett
gap på tonåringar därför finns det ett speciellt tonårspaket som kan ge högsta bidraget om man kör
igång träningarna för just den åldergruppen i klubben. Vi har också gett signaler till alla föreningar
som har sökt bidrag i många år att vi kommer att prioritera nya föreningar som starta
ungdomsverksamhet före de som har fått stöd i ett antal år

Tagit kontakt med vissa ledare som har visat intresse för IKHP: s stationär triathlonbana för att stötta
dem att bygga en själv med hjälp av anläggningsbidrag från kommunen.
Kontaktat alla ungdomsföreningar för uppdatering av deras info på hemsidan så att aktuell info finns
när lilla sportspegeln visar inslaget från Falun och för att håller kontakten.
Har börjat översätta de danska lektionerna till svenska samt anpassat dessa till svenska
förutsättningar och lagt ut dessa på CoachNet.

Behandling av ansökningarna för våren 10 och utvärderingarna för hösten 09.



Måluppföljning Idrottslyftet

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:

Licensierade ungdomar 16 – 17 år
2005: 23 st
2006: 24 st
2007: 36 st
2008: 28 st
2009: 19 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: 379st = 27 st/tävling 14 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)
Ledare:
2008: 12 st verksamma ledare i förening med
ungdomsverksamhet
2009: 21 st verksamma ledare i förening med
ungdomsverksamhet

/ Tomas Wiker, Sportchef



Bredd

Under 2009 har Svenska Triathlonförbundet fortsatt att driva Svenska Triathlon Cupen, se separat
information. Via vår licens har det fortsatt skapats attraktiva paket för de aktiva som löser licensen.

Statistik

Statistik över antalet lösta licenser under perioden 2006-2009

Statistik över antalet starter i triathlontävlingar under perioden 2006-2009

/ Tomas Wiker, Sportchef



Arrangemang

Under 2009 arrangerades 30 (28) tävlingar med sanktion från STF varav 24 fokuserade på triathlon, 5
var rena Duathlon tävlingar och en Vinter triathlon. Totalt 5320 (4172) starter genomfördes.

Arrangörer av Svenska Mästerskap under året var:

SM Sprint distans och Stafett Västerås SS Triathlon Hallstahammar
SM Olympisk distans IMG Stockhlm
SM Långdistans Kalmar Running Club Kalmar
SM Ungdom Säters IF Triathlon Säter
SM Duathlon Formtopp IF Knivsta

Powerade Svenska Triathlon Cupen 2009 arrangerades med följande deltävlingar:

Hallsta Triathlon Västerås Triathlon
Göteborg Triathlon Triathlon Väst
Säter Triathlon Säters IF Triathlon
ÖrserumTriathlon Örserum IK
Sundbyholm Triathlon Eskilstuna IK (cupavslutning ungdom)
Stockholm Triathlon IMG (cupavslutning övriga)

Projektledare för Powerade Svenska Triathlon Cupen 2009 var Helejna Larsson.

Följande personer hade uppdrag på SM och STC tävlingar under 2009:

Göteborg TD Joakim Axelsson
HD Karin Aldensjö

Säter TD Timo Pohto
HD Patrik Jonasson

Örserum TD Joakim Axelsson
HD Karin Aldensjö

Hallstahammar TD Stefan Flink
HD Jerker Montelius

Kalmar TD Johan Olsson
HD Patrik Jonasson

Sundbyholm TD Pertti Tomminen
HD Conny Lindqvist

Stockholm TD Ria Damgren-Nilsson
HD Christer Eriksson

Knivsta TD Endre Barat
HD Magnus Sundberg

Dessutom har flera HD ställt upp som extra domare vid förbundets och övriga tävlingar under 2009.

STF har även arrangerat 2 arrangörsmöten, ett i Göteborg och ett i Stockholm under hösten 2009.

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

Timo Pohto har utbildats till TD under året.



Sverige arrangerade även en internationell Technical Official Conference i Göteborg helgen den 4
april. Den hade som syfte att vidareutveckla våra tekniska delegater och huvuddomare till en
grundläggande internationell nivå. Inbjudna samt deltagare var även personer från Danmark, Finland,
Norge och Estland. Ansvarig för arrangemanget var Ria Damgren Nilsson.

/ Stefan Flink, arrangemang

Marknad

Samarbetet med tidningen Runners World fortsatte under året. Runners World är STF:s officiella
organ och vi kan marknadsföra vår idrott genom redaktionell text. Ett flertal reportage och artiklar
har publicerats under året.

STF skickar regelbundet pressreleaser om såväl nationella som internationella triathlonnyheter till
ett stort antal nyhetsredaktioner. Vi har även direktkontakt med några redaktioner. I samband
med att sporten växer och Lisa Nordéns framgångar får vi större utrymme i rikspress och på TV.
Förutom de reportage som visades med Lisa, var bland annat SVT (Lilla Sportspegeln) på plats i
Falun och gjorde ett bra reportage kring vårt ungdomsläger.

Ett antal företag har stöttat svensk triathlon genom att supporta Svenska Triathlon Cupen:
Powerade, Newline, Thule Sweden, Haki och Storbildsbolaget. Newline som är förbudssponsor
stödjer också arrangörerna i cupen genom att bidra med priser till prisborden till ett värde av
60.000 kronor. STF växlande under 2009 upp samarbetet med GARMIN som nu förser oss med bra
utrustning och bidrar ekonomiskt till vår verksamhet.

Powerade var 2009 titelsponsor i Svenska Triathlon Cupen och STF samarbetade i Powerades TV
marknadsföringskampanj ”Never Give Up”. För titelsponsorskapet fick STF ekonomisk ersättning
och produkter till cupen. Genom Poweradekampanjen som gick i kanal 3 och 5 fick triathlon ett
medialt genomslag som inte går att finansiera på egen hand.

/ Ola Silvdahl, generalsekreterare

Kommunikation

Under 2009 arbetade STF fram och lanserade vår nya hemsida. Hemsidan är kopplad till RF som
den ena delen av idrottonline. Den andra delen av idrottonline 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.

Fördelen med att STF och föreningarna är anslutna till idrottonline är avseende hemsidorna att vi
kan generera förbundsnyheter på klubbsidorna och vise versa. Avseende det administrativa
systemet innebar samordningen att våra medlemsregister hålls uppdaterade och att vi genom
kontaktuppgifterna får snabba och enkla vägar att kommunicera.



I Idrottonline skulle det att ingå en funktion för nyhetsbrev. Funktionen försenades dock och i
avvaktan på den har STF skaffat ett annat verktyg för nyhetsbrev. Det första nyhetsbrevet
kommer att skickas ut under våren 2010 och därefter löpande.

/ Ola Silvdahl, generalsekreterare

Omvärld

Året inleddes med ett möte i Luxemburg tillsammans med kollegor från ETU. Syftet med helgen var
att prata mål och strategi för ETU som organisation. Ett bra möte med många bra diskussioner men
även lite intressanta aspekter kopplat till olika kulturella arbetsätt. ETU Exekutive Board tog med sig
resultatet och diskussionen för det kommande arbetet. STF representant var Ria Damgren Nilsson.

STF beviljades internationellt stimulansbidrag för 2009 i syfte att verka för att undertecknad ska
arbeta för att bli omvald i ITU Exekutive Board i samband med omval 2012. Ett mycket uppskattat
och väl använt bidrag.

ETU kongress i samband med EM i Holten medverkade STF med Ola Silvdahl och Ria. Val på alla
positioner genomfördes och till ny ordförande för ETU valdes Emilio Di Toro, Italien. Nya i styrelse är:
Helmut Kaufmann - Österrike, Kathleen Smet - Belgien, Philip Schädler - Lichtenstein, Timo Pennanen
- Finland, Alicia Garcia - Spanien, Claudia Wisser-Tyskland, Denis Jaeger - Frankrike, Eugene Kraus -
Luxemburg och ny General Sekreterare blev Jem Lawson - Storbritannien. Tyvärr lyckades vi inte få
Ola Silvdahl invald i ETU EB vid detta tillfälle, men positivt utifrån det nordiska perspektivet så blev
Timo Pennanen invald.

ITU höll sin kongress i Gold Coast – Australien isamband med finalen av VM serien. Där Lisa gjorde ett
fantastiskt lopp och kom två. Oerhört roligt för Lisa och svensk triathlon. Vi är så stolta.
Till ITU´s kongressen, bad Gunnar Eriksson mig framföra ett brev till hela Triathlon Family, en kort
hälsning där han bland annat tackade många personer för sitt arbete och engagemang till att få
triathlon olympiskt men även till den otroliga framgång och utveckling som vår idrott har haft de
senaste åren. Vidare ville han även informera om att han nu, 90år, drar sig tillbaka och inte kommer
att vara engagerade längre.
Det går inte att tacka Gunnar tillräckligt för allt hans arbete och engagemang kring att hjälpa vår
idrott bli olympisk. Det är tack vare honom vi är på programmet. Tusen tack Gunnar.

Det internationella året avslutades dock mycket tragiskt med två hastiga dödsfall. Nyvalda
ordföranden i ETU Emilio Di Toro gick hastigt bort i en hjärtattack drygt 50 år gammal. En vecka
senare gick Peter Holmes ITU Media team, bort hastigt i en vandringsolycka i Vancouver, endast 24 år
gammal. Två mycket tragiska dödsfall av personer med mycket engagemang, hjärta och glädje för vår
sport. Vid minnesgudstjänsten av Emilio, i Rom, i mitten av december medverkade Ria Damgren
Nilsson. Både Emilio och Peter kommer alltid att finnas i våra hjärtan.

STF medverkade även på SOK årsmöte under april månad. Tomas Wiker, vår sportchef har även
medverkat på ett antal SOK möten som arrangerats kring elitfrågor.

Riksidrottsmötet (RIM) arrangerades detta år på Gotland och Visby. Ria och Ola medverkade från
STF. Tre långa och spännande dagar tillsammans med idrotts Sverige.



Under året har STF medverkat vid ett stort antal RF möte allt från ordförande konferens till RF´s
framtida bidragsfördelningsmodell. Främst har Ola och Janne medverkat på dessa möten.

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

Under försommaren fyllde vår vän Gunnar Eriksson 90 år, vilket naturligtvis firades. STF representant
Ola Silvdahl tillsammans med ITU representant Ria Damgren Nilsson, uppvaktade med present och
blommor.

/ Ria Damgren Nilsson, omvärld

Ekonomi

Svenska Triathlonförbundet har en ekonomi i god balans och vi har bra kvalitet i våra olika
verksamhetsområden, framför allt sett i relation till omsättningen. Vid årsmötet 2009 antogs en
budget som skulle ha gett ett resultat med ett vinst á 50´och en utgående balans på 538´.
Resultatet blev dock en vinst på 149´ och en utgående balans på 638´.

Det bättre utfallet än budget har inte skett på bekostnad att planerad verksamhet ställts in.
Främst beror det på att vi kunnat hålla nere kostnaden i några områden, samt att vi fått ökade
intäkter. Av det ökade elitstöd som STF (tillsammans med andra SF) erhöll 2009 har en del använts
innevarande år, men en relativt stor del har STF valt att balanseras till kommande verksamhetsår.
Se även STF årsredovisning.

/ Ola Silvdahl, generalsekreterare

Personal

På STF kansli på Kvibergs idrottscenter i Göteborg arbetade under 2009 Ola Silvdahl
(generalsekreterare) och Margot Danielsson (kanslist). Margot gick vi årsskiftet i pension och hon
ersätts 2010 av Emma Mårtensson som nyanställs. Tomas Wiker har arbetat halvtid som sportchef
med arbetsplats i Falun. Tomas arbetar sin andra halvtid som tränare på Triathlonhögskolan
anställd av Falu Kommun. Efter årsskiftet kommer Tomas att arbeta heltid för STF som sportchef
och en ny tränare kommer att ta över ansvaret på Triathlonhögskolan i Falun.

( Under 2009 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.) Se även STF årsredovisning.

/ Ola Silvdahl, generalsekreterare



Tävlingsresultat 2009

SM / JSM / USM / RM – Sprintdistans, Hallstahammar 18 juli

Svensk Mästarinna Eva Nyström, FK Herkules Triathlon
Svensk Mästare Jonas Djurback, Dalregementets IF
Svensk Juniormästarinna Annie Thorén, Motala Triathlon Club
Svensk Juniormästare Joel Vikner, Västerås SS
Svensk Ungdomsmästarinna Matilda Andersson, Sjöbo Simsällskap
Svensk Ungdomsmästare Johan Sarwe, Triathlon Syd
Riksmästarinna 35-39 Karin Uhlin, Stockholmspolisernas IF Triathlon
Riksmästarinna 40-44 Charlotta Nilsson, Västerås Simsällskap
Riksmästarinna 45-49 Anne Sundell, Stockholmspolisernas IF Triathlon
Riksmästarinna 50-54 Yvonne Rosenqvist, Stockholm City Triathlon
Riksmästarinna 55-59 Lena Ehrlenfeldt, Stockholm City Triathlon
Riksmästare 35-39 Fredrik Haglund, Västerås Simsällskap
Riksmästare 40-44 Christian Kirchberger, IK Hakarpspojkarna
Riksmästare 45-49 Torbjörn Wolffram, Triathlon Väst
Riksmästare 50-54 Kari Aho, Triathlon Syd
Riksmästare 55-59 Björn Pettersson, Norrköpings kappsimklubb
Riksmästare 60-64 Göran Magnusson, Simklubben Elfsborg
Riksmästare 70- George Valvis, Triathlon Syd

SM / RM – Stafett, Hallstahammar 19 juli

Stafett-SM Dam Västerås Simsällskap Lag 1
Stafett-SM Herr Dalregementets IF Lag 1
Stafett USM Herr Säters IF Triathlon
Stafett USM Dam Västerås Simsällskap Lag 1
Stafett-RM Dam SPIF Triathlon Lag 1
Stafett-RM Herr Triathlon Väst

SM / RM – Långdistans, Kalmar 1 augusti

Svensk Mästarinna Eva Nyström, FK Herkules Triathlon
Svensk Mästare Clas Björling, Dalregementets IF
Lag Herr SM Stockholmspolisernas IF: David Näsvik, Antti Antonov, Björn Englund
Lag Dam SM Stockholm City Triathlon: Emma Lindvall, Linda Sernfalk, Angelica

Eriksson
Riksmästarinna 35-39 Christine Wageborn, Triathlon Väst
Riksmästarinna 40-44 Viktoria Johnsson, 338 Småland Triathlon & MSF
Riksmästarinna 45-49 Lena Karlsson, Eskilstuna IK Triathlon
Riksmästare 35-39 Kristian Hallsten, Triathlon Syd
Riksmästare 40-44 Peter Dahl, Karlshamns Simklubb
Riksmästare 45-49 Torbjörn Wolffram, Triathlon Väst
Riksmästare 50-54 Finn Borg, Tyresö SS
Riksmästare 55-59 Peter Peinzger, Triathlon Syd
Riksmästare 60-64 Kalle Svensson, Riksbankens Idrottsförening
Lag Herr RM Triathlon Syd: Kristian Hallsten, Fredrik Hallsten, Håkan Pärsson
Lag Dam RM Triathlon Väst: Christine Wageborn, Susanna Isegran, Sofia Peterson



SM / JSM / RM – Olympisk distans, Stockholm 23 augusti

Svensk Mästarinna Annie Gustavsson, I2IF Karlstad
Svensk Mästare Jonas Djurback, Dalregementets IF
Svensk Juniormästarinna Rebecca Bibben Nordblom, Västerås Simsällskap
Svensk Juniormästare Tom Honig, Tyresö SS
Lag Herr SM Väsby SS Triathlon: Johan Wilén, Endre Barat, Johan Nyberg
Riksmästarinna 35-39 Madeleine Johansson, Alingsås IF
Riksmästarinna 40-44 Charlotta Nilsson, Västerås SS
Riksmästarinna 45-49 Lena Karlsson, Eskilstuna IK Triathlon
Riksmästare 35-39 Fredrik Haglund, Västerås SS
Riksmästare 40-44 Christian Kirchberger IK Hakarpspojkarna
Riksmästare 45-49 Stefan Kuhl, Vallentuna CK Triathlon
Riksmästare 50-54 Peter Agelli, Väsby SS Triathlon
Riksmästare 55-59 Björn Pettersson, Norrköpings Kappsimklubb
Riksmästare 60-64 Göran Magnusson, Simklubben Elfsborg
Lag Herr RM 35 Stockholm City Triathlon: Fredrik Granström, Sten Orsvärn, Pål Török

SM / JSM / USM / RM – Duathlon, Uppsala 5 september

Svensk Mästarinna Jenni Nilsson, Väsby SS Triathlon
Svensk Mästare Fredrik Swahn, Väsby SS Triathlon
Svensk Juniormästare Johan Carls, Dalregementets IF
Svensk Ungdomsmästare Fredrik Carls, Dalregementets IF
Senior Lag Väsby SS Triathlon
RM Lag Masters Väsby SS Triathlon
Riksmästarinna 40-44 Karin Meyer, Formtopp IF
Riksmästare 35-39 Fredrik Selmered, 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 65-69 Josef Burda , IK Hakarpspojkarna

Ungdoms SM - Säter 27 juni

Flickor 16-17 Matilda Andersson, Sjöbo Simsällskap
Pojkar 16-17 Johan Sarwe, Triathlon Syd

EM Vintertriathlon – 6 februari

Herr Senior Andreas Svanebo (2)

World Championship Series (WCS) – Madrid 31 maj

Dam Senior Lisa Nordén (2)

EM – Holten, Holland 5 juli

Dam Senior Lisa Nordén (4)

World Championship Series (WCS) – Hamburg 25-26 juli



Dam Senior Lisa Nordén (2)

EM Långdistans – Prag 8 augusti

Dam Senior Therese Omme (10)

World Championship Series (WCS) – London 15 augusti

Dam Senior Lisa Nordén (2)

World Championship Series (WCS) – Yokohama 22-23 augusti

Dam Senior Lisa Nordén (1)

Powerman Duathlon – Zofingen, Schweiz 6 september

Dam Senior Camilla Lindholm (3)

JVM Aquathlon – 9 september

Dam Junior Jasmine Johansson (3)

JVM Gold Coast – Australien 13 september

Herr Junior Joel Vikner (22)

VM-serien, säsong 2009

Dam Senior Lisa Nordén (2)

Ungdoms-OS, kval – Mar Menor 26-27 september

Dam Ungdom Annie Thorén (5)

Ironman – Schweiz

Dam Senior Camilla Lindholm (6)

Ironman 70.3 – Monaco 5-6 september

Herr Senior Jonas Djurback (6)

Powerman Duathlon – Malaysia 7-8 november

Dam Senior Camilla Lindholm (2)



Svenska Triathlon Cupen

Under 2009 har Svenska Cupen i nuvarande format arrangerats för fjärde året. Fem 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. Karl-Johan Danielsson, I2 IF Karlstad
2. Charlotte Hofft, SPIF 2. Martin Flinta, FK Herkules Triathlon
3. Eva Nyström, FK Herkules Triathlon 3. Jonas Djurback, Dalregementets IF

Junior Dam Junior Herr
1.Stina Jelk, Säters IF Triathlon 1. Per Wangel, Dalregementets IF
2. Rebecca Nilsson Nordblom, Västerås
Simsällskap 2. Erik Bäck, Västerås Simsällskap

3.Amanda Lindblad, Skövde Triathlonklubb 3. Sebastian Johansson, Motala Triathlon Club

Ungdom tjejer Ungdom killar
1.Matilda Andersson, Sjöbo Simsällskap 1. Johan Sarwe, Triathlon Syd
2.Elsa Gunnarsson, IK Hakarpspojkarna 2. Martin Jonsson, Säters IF Triathlon
3.Emelie Karlsson, Motala Triathlon Club 3. Markus Jonsson, Säters IF Triathlon

Svenska Mastercupen – damer Svenska Mastercupen – herrar
35-39 Madeleine Johansson, Alingsås IF 35-39 Lars Rosencrantz, Triathlon Väst
40-44 Charlotta Nilsson, Västerås SS 40-44 Lars Mattson, Stöcke TS Järnet
45-49 Marie Ekman, Motala Triathlon Club 45-49 Sten Orsvärn, Stockholm City Triathlon
50-54 Monica Sjans, Qwarnswedens TK 50-54 Hans Lundgren, Stockholmspolisens IF Triathlon

55-59 Björn Pettersson, Norrköpings kappsimklubb
60-64 Göran Magnusson, Simklubben Elfsborg
65-69 Rob Egg Brouwer, Ned.Triathlon.Bond
70-74 Herbert Böttcher, Eskilstuna IK Triathlon

Svenska Föreningscupen

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



Distrikten

Verksamhetsberättelser 2009 - Verksamhetsplaner 2010

På STF:s årsmöte 2007 beslutades att avveckla våra SDF som juridiska personer och istället bedriva

verksamheten med hjälp av kontaktpersoner i distrikten. Syftet är att minska administration och att

anpassa verksamheten utifrån vår idrott.

Distriktens geografiska indelning behölls och är fyra till antalet: Öst, Väst, Nord och Syd. En förening

som är medlem i STF ingår automatiskt i det distrikt föreningen har sin hemort.

Alla idrotters distrikt (kallas SDF som egen juridisk person) får även stöd av RF:s distrikt. RF har 21

distrikt i landet, vilket innebär att ett triathlondistrikt geografiskt täcker flera RF distrikt.

Varje triathlondistrikt har eget BG och kontonummer. De pengar som hanteras i distriktet

särredovisas i STF bokföring/bokslut. STF:s kansli bistår med administrativ service och bokföring.

Kontaktpersonen i distriktet behöver inte vara ledamot i förbundsstyrelsen, men eftersom

triathlonverksamheten i landet inte är så omfattande att man kan tala om en förbundsverksamhet

och en distriktsverksamhet skiljd från varandra, finns det fördelar om kontaktpersonen utifrån sina

idéer och förutsättningar kan vara med redan vi planeringen av verksamhet som helhet.

Verksamheten i distrikten börjar komma i gång. Fokusområden är arrangemangsstöd, läger och

utbildning.

Avseende ekonomin i distrikten hänvisas till STF:s årsredovisning.

Distrikt VÄST – Kontaktperson Martin Eriksson

VB 2009

Distrikt VÄST har kommit en bra bit på väg och Martin har under året införskaffat utrustning som

arrangörerna inom distriktet kan använda gemensamt. Utrustningen finns lastad på ett släp som dras

med vanlig personbil. Den har använts av ett flertal arrangörer och det har fungerat mycket bra.

Det ungdomsläger som genomfördes i Göteborg är ett utmärkt exempel på hur förbundet och

distriktet skall samarbeta. Lägret genomfördes i samverkan där Martin arbetade lokalt med stöd av

STF:s sportchef och kansli. Ungdomslägret var mycket bra och toppades självklart av ett besök på

Lisaberg.

VP 2010

Under 2010 kommer i första hand att fokuseras på arrangörsstödet. Läger och utbildning kommer att

genomföras utifrån önskemål och resurser.



Distrikt ÖST – Kontaktperson saknas

VB 2009

Distriktets gemensamma arrangörsutrustning har använts på ett flertal tävlingar. Även den

utrustningen finns i ett släp som tillhör distriktet och kan dras med personbil. Flera gemensamma

aktiviteter har genomförts av klubbarna i distriktet, även om det inte skett i distriktets regi. Bland

annat arrangerades en mycket lyckad och välbesökt triathlondag inför arrangemanget Stockholm

Triathlon.

VP 2010

Utgångspunkten är att en kontaktperson utses i distriktet och att den gemensamma verksamhet som

föreningarna redan bedriver idag kan samordnas i distriktets regi.

Distrikt NORD – Kontaktperson Monica Sjans

VB 2009

Distriktet medverkade på motsvarande sätt som i Göteborg på ungdomslägret i Falun under hösten.

Under lägret gemomfördes också SISU:s utbildning plattformen och en landslagsträff. Totalt var över

100 triathlonentusiaster på plats i Falun.

VP 2010

Distriktet kommer under 2010 att arrangera ett ungdomsläger i samband med tävlingarna i Säter.

Ungdomslägret kommer att genomföras i samverkan mellan distriktet, förbundet och föreningen

Säter Triathlon.

Under 2010 kommer även en Dalacupen att genomföras i distriktets regi.

Distrikt SYD – Kontaktperson Jimmy Freiding

VB 2009

Verksamheten i detta distrikt har inte kommit igång än. Detta beror dock inte på Jimmy, utan främst

på att det inte helt enkelt inte funnits tillräckligt med tid att ge honom det stöd han behöver för att

komma igång. Under 2010 räknar vi med att verksamheten i distriktet kommer att starta upp.

VP 2010

Utifrån föreningarnas behov och möjlighet att samverka kommer gemensamma aktiviteter att starta

upp. Fokusområde som i andra distrikt: arrangörsstöd, läger och utbildning.

/ e.u. Ola Silvdahl, generalsekretare



Verksamhetsplan 2010

Bredd

Under 2010 planeras följande aktivteter inom bredd:

Breddläger i Jönköping 13-16 maj. Lägret kommer att erbjuda ett program med tre olika inriktningar:
1) Aktiva som siktar på olympisk distans
2) Aktiva som siktar på långdistans
3) Aktiva som är nybörjare

Planera, marknadsföra och genomföra en resa till Age Group VM i Budapest den 8-14 september
2010. En age group klädkollektion kommer tas fram och erbjudas till försäljning. STF har förbokat
boende och transfer i Budapest. En ansvarig person kommer att finnas på plats i Budapest för att
bistå de aktiva.

Det skall vara förmånligt att lösa licens. STF kommer därför att fortsätta utveckla de
licenserbjudanden som finns. Syftet är att den som köper idrottsrelaterade produkter snabbt skall
tjäna in kostnaden för licensen.

I samverkan med föreningar driva och utveckla Stockholm Triathlon.

Upprätta ett adressregister för våra motionärer via Idrotten Online.

/ Tomas Wiker, sportchef

Utbildning

Under 2010 planeras följande aktivteter inom utbildningsområdet:

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 3 utbildning på Bosöns utvecklingscentra

Göra en översyn av STF:s framtida utbildningar.

Genomföra två tränarträffar, en på våren/försommaren och en i anslutning till novemberlovet.
Tränarträffarna kommer att samköras med ungdomslägret.

/ Tomas Wiker, sportchef



Ungdom

Under 2010 planeras följande aktiviteter inom ungdomsområdet

Inom ramen för idrottslyftet kommer STF fördela ekonomiskt bidrag, stödja samt utvärdera
föreningar med ungdomsverksamhet. Vidare kommer STF att fortsätta stödja föreningarna att
redovisa LOK stödstimmar samt lärtimmar (fd SISU:s studietimmar).

Genomföra två nationella ungdomsläger. Det första lägret planeras att hållas i Säter i samband med
USM den 2-4 juli. Det andra lägret kommer att genomföras under hösten/vintern.

Fortsätta att jobba med det tränarnätverk som byggts upp, bl.a. genom att under året utveckla
coachnet på Internet. Detta för att inte stoppa upp flödet genom att knyta upp kommunikationen på
en person men även för att få en direktkanal ut till dessa tränare och hjälpa dem att starta/driva
ungdomsverksamhet ute i våra föreningar.

STF ska representera Sverige på Ungdom OS i Singapore med en aktiv och en ledare.

Tillsätta och utveckla förbundskaptensrollen för ungdomar. FK ungdom är en viktig position på så sätt
att det blir den första riktiga kontakten med STF elitsatsning. Fokuset ska vara ganska brett och så
många som möjligt ska erbjudas att få information om den verksamhet som planeras. Uppdraget för
2010 innefattar:

*Kartläggning av aktiva i åldern (12)13-17 år
* Uttagning av bruttotrupp inför säsongen 2010 och spridning av information inför
säsongen mot denna grupp
* Vid behov bistå med enklare träningstips

* Uttagning till UNM (Sverige) och UEM stafett (Polen) enl bilaga 1
* Planering och genomförande av mästerskapen

* Planering och genomförande av ungdomsläger i Säter 1-4 juli

Driva konceptet Tri4fun i två distrikt. Tri4fun är ett samverkansprojekt mellan triathlonföreningar,
skolan samt STF. Tri4fun har som målsättning att erbjuda barn och ungdomar ökade kunskaper kring
säkerhet på väg och i vatten samt möjlighet att utmana sig själva genom att genomföra en Tri4fun.

Genomföra ungdomskommitté möten

Stötta planering och genomförandet av USM i Säter

/ Tomas Wiker, sportchef



Elit

Syfte:
Elit och landslagsverksamhet syftar till att säkra framtida framgångar för Svensk Triathlon på allra
högsta internationella nivå. Det innefattar dels landslagsaktiviteter för optimal
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 ett utvecklingsprogram för systematisk elitutveckling
med sikte på 2016

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

 Utveckla landslagsorganisationen och stödresurserna för våra främsta aktiva

Prestationsmål 2010

 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 aktiva som tar mer 400 olympiska kvalpoäng mot OS London 2012

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

Aktiviteter
Rekognoseringsresor till mästerskapsorterna för att titta på banan, boende, mm för att får en så bra
förberedelse som möjligt. Följande orter kommer att besökas inför säsongen 2010:

 Athlone, Irland – EM Olympisk distans

 Budapest – Grand Fianl WCS samt JVM & U23 VM,

 Immenstadt, Tyskland – VM långdistans

Lägerverksamhet för optimal mästerskapsförberedelse för A-aktiva samt utvecklingslaget.

Fortsätta driva och utveckla STF utvecklingsprogram. Den övergripande målsättning för STF
utvecklingsprogram är att utveckla och utbilda en grupp unga aktiva med ambitionen att nå
världselitnivå (topp 15) under perioden 2012-2016. Verksamhetens för utvecklingslaget under 2010
har fokus på träning och olika former av stöd och utbildning.

 Vinterläger i Falun 24-28 februari. Fokus: träning i vintermiljö, bygga teamet, rörelseanalys

 Värmeläger på Mallorca 4 april- 2 maj Fokus: träning

 Uppföljningsträff oktober med tester, utvärdering och planering.

 Ledarstöd på träningsläger

Elitidrottsmiljöer
Stödja och utveckla våra befintliga elitidrottsmiljöer i Motala och Falun. STF avser även att ta fram ett
certifieringsdokument öfr att i framtiden kunna kvalitetssäkra våra elitmiljöer.



Support och utbildning för landslagsaktiva

 Framtagande av individuell utvecklingsplan

 Uppföljning av utvecklingsplan

 Idrottsmedicinsk stöd via en sjukvårdsförsäkring - för snabb vård hos privata vårdgivare.

 Screening och rörelseanalys hos sjukgymnasterna på Bosöns utvecklingscentra.

 Kompetensstöd till hemmatränare efter behov

 Vid behov tillgång till kostrådgivare

Tävlingsstöd
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 i år. Några Europa 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.

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.

För detaljerad information över prioriterade tävlingar se nästa sida.

/ Tomas Wiker, sportchef



Svenska Triathlonförbundet

Prioriterade landslagstävlingar 2010 bilaga 1

Tävling

Förväntat
antal

aktiva/lag
Uttagnings

datum Uttagningsprincip A-nivå B-nivå Kommentarer
Ansvarig
FK

EM Lång Vitoria
Gasteiz, Spanien
26 juni 2 2010-05-25

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

Christian
Kirchberger

EM Senior Athlone
1-5 juli 2 2010-06-01

Internationella tävlingsresultat
på World Cup eller Europa Cup
eller Continental Cup tävlingar max 3% efter segrare

max 7% efter
segrare

B-nivå på egen
bekostnad Tomas Wiker

Riktvärde 1500 sim 17:30/18:45 18:00/19:30 Herr/Dam

Riktvärde 10 km löp 32:00/37:00 33:30/38:30 Herr/Dam

EM Junior Athlone
1-5 juli 3 dam + 3 herr 2010-06-01

1 Kvaltävling i Sverige 22-23
maj 2 Internationella resultat
09/10 3 Riktvärden senast
22 maj Herr/dam Herr/dam

B-nivå på egen
bekostnad

Matt
Richardson

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

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

EM Junior Stafett
Athlone 1-5 juli 1 lag 2010-06-01 avgörs på plats i Athlone

Matt
Richardson

VM långdistans
Immenstadt
31 juli 3 2010-06-28

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

Christian
Kirchberger

Junior NM
Hallstahammar 8
aug 3+3 2010-07-20

Resultat från Junior Sverige
Cup fram till uttagningsdatumet

Matt
Richardson

UNM 16-17 år 3+3 oklart
Resultat från Ungdoms Sverige
Cup fram till uttagningsdatumet Tomas Wiker

U23 EM 2010
Kedzierzyn Kozle
Polen
26-29 augusti 4 2010-07-26

Internationella tävlingsresultat
på JEM, Europa Cup eller
Continental Cup tävlingar 2010. max 4% efter segrare

max 8% efter
segrare

B-nivå på egen
bekostnad

Matt
Richardson

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



Svenska Triathlonförbundet

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

Ungdoms EM Stafett
Kedzierzyn Kozle
Polen 26-29 augusti 1+1 lag 2010-07-26 USM i Säter

STF finansierar del av
resan. Aktiva
finansierar dela av
resan Lina Karlsson

U23 VM Budapest
8-12 september 1

2010-08-08
ev längre

Resultat från U23 EM, World
Cup samt Europa Cup tävlingar
2010

Topp 20 U23 EM, Topp 20
Europa Cup + inom 4 %
efter segraren

max 8% efter
segrare

B-nivå på egen
bekostnad

Matt
Richardson

Junior VM Budapest
8-12 september 2+2 2010-08-08

Resultat från JEM Athlone
och/eller Europa Cup eller
liknande

Topp 15 JEM samt inom
4% efter segrare alt. Topp
20 EC samt inom 4%

max 7% efter
segrare på JEM
alt Europa Cup

B-nivå på egen
bekostnad

Matt
Richardson

World Champ Series 1-2 löpande
Enligt ITU:s regler för
deltagande alt SOK stöd

Topp 6 (dam), topp 10
(herr) på EC Inte aktuellt Tomas Wiker

Världscup 1-2 löpande

Europa Cup samt ITU
Continental Cup med hög
internationell klass på startfält

Europa Cup Topp 10 för
dam och topp 15 för herrar
samt inom 3 % efter
segrare Inte aktuellt Tomas Wiker

Europa Cup löpande

Aktiv anmäler intresse till
ansvarig FK, egenfinasiering
aktiv

Aktiv som placerar sig
på poäng plats på
erhåller resebidrag på
nästa EC/WC

Tomas
Wiker/Matt
Richardsson

Duathlon VM/EM

senast 1 månad
innan

tävlingsdag

Aktiv anmäler intresse till
ansvarig FK, egenfinasiering
aktiv .Undantag för potentiella
VM/EM medaljörer

Christian
Kirchberger

Vintertriathlon
VM/EM/ WC

senast 1 månad
innan

tävlingsdag

Aktiv anmäler intresse till
ansvarig FK, egenfinasiering
aktiv .Undantag för potentiella
VM/EM medaljörer

Matt
Richardson

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

Förklaringar

WCS VM serien NM Nordisk mästerskap

EC Europa Cup UEM Ungdoms Europa mästerskap

WC Världscup JEM Junior Europa mästerskap



Arrangemang

Svenska Mästerskap 2010
SM Ungdom Säter Triathlon
SM Sprint och Stafett Hallsta Triathlon
SM Olympisk Örserum Triathlon
SM Lång Kalmar Triathlon

Svenska Triathlon Cupen 2010
Säter Triathlon
Örserum Triathlon
Hallsta Triathlon
Jönköping Triathlon

Projektledare med fullt ansvar för STC 2010 är som för 2009 Helejna Larsson.

HD gruppen
Under året kommer gruppen börja jobba med att lyfta de domare som ska arbeta på förbundets
tävlingar i framtiden genom att dela in domare i A och B grupp. Efter utförd grund utbildning blir man
B-domare. För att bli A domare kommer det dessutom krävas erfarenhet från tävlingar och eventuellt
utbildning. Långsiktigt vill gruppen komma från att SM och STC använder domare som saknar
erfarenhet och utbildning. Målet är att under 2010 rekrytera och utbilda A-domare så att det från
och med säsongen 2011 ska finnas minst fyra A-domare på varje SM- och STC-tävlingar.

Möten kommer att hållas för intern fortbildning och utveckling av HD rollen.

TD gruppen
Möten kommer att hållas för intern fortbildning och utveckling av TD rollen. Eventuellt kommer det
även att utbildas några nya tekniska delegater.

/ Stefan Flink, arrangemang

Kommunikation

STF kommer under 2010 att utveckla den nya hemsidan och fler personer kommer under året att
vara inblandande i uppdateringar med mera. Hemsidan är integrerad i Riksidrottsförbundets
hemside- och administrationssystem för idrotten – Idrottonline. Det är idrotten som äger och
driver systemet självt.

För föreningar finns möjlighet att skaffa egna hemsidor inom systemet – Idrottonline Klubb. Dessa
hemsidor är kostnadsfria och föreningens register knyts till förbundet och hela idrottsrörelsen. Vi
kommer också att kunna styra/koppla informationsflödet mellan förbundet, föreningar,
triathlondistrikten, Riksidrottsförbundet och dess distriktsförbund. I framtiden kommer allt LOK-
stöd att sökas från Idrottonline Klubb. Vår förhoppning är att så många föreningar som möjligt
ansluter sig till systemet.

Nyhetsbrevet kommer att börja ges ut under våren 2010 och därefter löpande.

/ Ola Silvdahl, generalsekreterare



Marknad

STF kommer under året att fortsätta samarbetet med tidningen Runners World, som är vårt
officiella organ. Vi har möjlighet att publicera redaktionell text och tillgång till annonssidor. STF
kommer även att fortsätta skicka regelbundna pressreleaser om viktiga nationella och
internationella triathlonnyheter, samt kontakta reportrar på olika redaktioner i syfte att skapa
personliga relationer. Mot bakgrund av Lisa Nordén framgångar är det förståligt att detta inte är
lika svårarbetat som tidigare.

De tidigare förbundssponsorerna Newline och Garmin har växlat upp sitt stöd, samtidigt som de
leverantörspartners som STF haft i Svenska Triathlon Cupen finns kvar. Dock ej Powerade.

I samband med att svensk triathlon tar över driften av Stockholm Triathlon har vi ytterligare en
mycket bra produkt att erbjuda sponsorer. Landslag, utövare, triathlons kärnvärden och Svenska
Triathlon Cupen med mera kompletteras nu av vår egen tävling i centrala Stockholm. STF kommer
at ta hjälp av en extern partner som tillsammans med oss skall arbeta för att svensk triathlon ökar
sponsorintäkterna.

/ Ola Silvdahl, generalsekreterare

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 30 000kr av RF för att Ola Silvdahl ska
arbeta för att bli invald i ETU´s Executive Board i samband med val 2013. Konkurrensen om platserna
är naturligtvis mycket hård.

STF har även beviljats internationellt stimulansbidrag för att hämta hem kunskap och utbilda
nyckelfunktionärer till en kommande internationell tävling i Sverige. Vi kommer under året att utse
personer som är aktuella för att tillsammans med förbundet planera och genomföra detta mål. STF
planerar bland annat en gemensam resa till en tävling i Europa för att se och lära.

Sverige kommer under året att vara representerad på både ETU:s kongress i Athlon, Irland och ITU:s i
Budapest, Ungern. I och med att Ria Damgren är ledamot i ITU Executive Board kommer STF även att
medverka i fler internationella möten under året, de flesta i samband med världscuptävlingar.

Ria kommer även att medverka på WADA seminarium i april som ett led i hennes ansvarsområde i
ITU´s Executive Board.



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, Riksidrottsforum, RF ordförandekonferens med flera.

/ Ria Damgren Nilsson, omvärld



Svenska Triathlonförbundet

Stockholm Triathlon - Bakgrund

• Måldokument 2008 – internationell tävling i Sverige

• Elit och bredd - mästerskap

• Tidigt kontinuerligt stöd RF

• I dialog främst med Göteborg & Co

• Genom Co kontakt med IMG

• Vision 2012 - flera mål

• Stockholm Triathlon 2008 - 2009

Svenska Triathlonförbundet

Stockholm Triathlon nov 2009 -

• Möte ITU Köpenhamn - Ria och Ola

• Växla upp tävlingen tillsammans med IMG

• Möte med IMG slutet av november 2009

• Istället besked att ställa in

• Bakslag eller möjlighet?

• Intern utvärdering

• Kontakt tidigare partner

• Beslut att köra 2010 – ägs och drivs av svensk triathlon



Svenska Triathlonförbundet

Stockholm Triathlon - organisation

• Projektledare: Mattias Sjöberg

• Deltagare

• Funktionärer

• Tävlingsplanering och genomförande

• Marknad: Ola Silvdahl & Joakim Brännström

• Administrativt stöd: STF kansli

Svenska Triathlonförbundet

Stockholm Triathlon - budget

• Kostnader ca 1,2 miljoner

• Intäkter ca 1,2 miljoner

• Vid 1000 individuella starter & 100 lag

• Sponsring 200,000 kronor

eller

• Vid 1250 individuella starter & 130 lag

• Utan sponsorer

• Månatlig utvärdering. Juni sista utposten.



Svenska Triathlonförbundet

Utfall 2009 och budget 2010

Utfall 2009-12-31 Budget 2010

Ingående balans 488 195 638 085

INTÄKTER
Arrangemang 478 001 471 000

Bredd 221 116 490 000

Ungdom 63 719 53 000

Elit 677 734 115 000

RF elit 423 000

SOK elit 148 000

Marknad 100 200 53 000

Kommunikation 0 0

Utbildning 0 45 000

Omvärld 20 000 30 000

Ledning 3 000 0

Kansli 0 0

Personal 168 533 63 000

RF elit 327 000

SOK 190 000

Gemensam 1 765 987 1 750 000

Summa intäkter 3 498 290 4 158 000

KOSTNADER
Arrangemang 554 977 580 000

Bredd 46 293 265 500

Ungdom 199 867 219 000

Elit 932 152 297 000

RF elit 413 000

SOK elit 193 000

Marknad 35 361 100 000

Kommunikation 30 703 46 000

Utbildning 0 76 000

Omvärld 48 889 68 000

Ledning 146 840 157 000

Kansli 153 164 165 000

Personal 1 148 447 1 026 500

SOK 190 000

RF elit 327 000

Gemensam 51 708 35 000

Summa kostnader 3 348 400 4 158 000

ÅRETS RESULTAT 149 890 0

Utgående balans 638 085 638 085



Proposition till Svenska Triathlonförbundets årsmöte 2010

TK:s förslag till regeländringar

A 3 – Tillämpning av reglerna - läggs följande avsnitt till:

3.1 Dispens

Dispens för avvikelser mot reglementet ska sökas hos Svenska Triathlonförbundet. Dispens
för enskild tävlande söks senast en månad innan tävling.

A 4.3 – Tävlingen genomförs i en följd - förtydligas texten med understruket tillägg.

- Simning från start till målgång av simmoment.

A 5.4 – Stafettävling – läggs följande text till:

Ett lag skall utgöras av tre olika personer. Det är för en enskild tävlande endast tillåtet att
starta i ett lag per klass.

A 5.5.3 – Anmälan – förtydligas texten med understruket tillägg.

Anmälan till SM/JSM/RM/USM skall ske senast 10 dagar innan tävling dvs.
anmälningsavgiften samt namn, klass och övriga uppgifter är arrangören tillhanda.

B 5 – Inbjudan och information – läggs understruken text till.

- om 10-metersregeln (förbud att "ligga på rulle") gäller eller om det är draftinglopp

B 5 – Inbjudan och information – läggs följande text till.

- eventuella avvikelser från tävlingsreglerna

B 6.2 – Tävlingsledning – flyttas och utökas text om domare till nya punkten B 6.3 – Domare
– ny text understruken.

6.3 Domare
För kontroll av att de tävlande följer reglerna ska tävlingen ha ett antal domare som leds av
en huvuddomare. Domare skall särskilt kontrollera att de tävlande följer reglerna. Detta är
särskilt viktigt vid cyklingen, där domare ska vara legitimerad (ha genomgått
domarutbildning). Minst en per 30 tävlande rekommenderas. Vid SM/RM och Svenska
Triathloncupen skall detta antal finnas. MC-burna domare skall utrustas med MC-hjälm och
skyddsutrustning/mc-kläder genom arrangörens försorg.



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.

Domare har rätt att döma till bestraffning om ojuste fördel vunnits eller om farlig situation
skapats medvetet.

B 8 – Teknisk delegat (TD) – utökas med texten:

-TD har befogenhet att bevilja undantag från reglementet förutsatt att undantaget inte
motverkar andra regler. Alla tävlande måste tydligt informeras om ev. undantag från
reglementet i god tid före start. TD redogör för beviljan av undantag i rapport till förbundet.

C 1.6 – Förplägnadsstationer – läggs följande text till:

Sträcka för personlig langning i anslutning till den officiella stationen skall vara utmärkt.

Följande text stryks från punkten C 1.6 – Förplägnadsstationer - och flyttas till nya punkten –
C 1.10.5 Fysisk hjälp

Det är inte tillåtet att ta emot eller ge fysisk hjälp. Förplägnad eller dryck får inte delas ut/tas
emot på annan plats i banan än på officiella förplägnadsstationer. Bestraffning:
Diskvalificering. Deltagare har rätt att använda egen förplägnad och dryck som antingen
medförs av deltagaren eller delas ut, dock endast vid förplägnadsstation. Sådan utdelning får
göras av personliga medhjälpare. Egen langning får ske endast i utmärkt område i
anslutning till officiell station. De personliga medhjälparna skall om möjligt använda annan
väg än tävlingsbanan för att förflytta sig till de officiella stationerna

C 1.9.3 – Hälsotillstånd m.m. – stryks sista meningen och ersätts med:

Deltagare är skyldiga att bryta tävlingen på uppmaning av medicinsk personal eller domare
då deras hälsotillstånd kan utgöra fara för dem själva eller andra tävlande.

C 2.2.4 – Övriga väderleksförhållanden – görs följande understrukna tillägg:

Opåräknad stark vind, vågbildning och ström kan påverka simmomentets planerade
omfattning. Även lufttemperatur, vindförhållanden och nederbörd har stor betydelse för
genomförande av efterföljande grenar. Dessa förhållanden kan också motivera antingen
obligatorisk våtdräkt vid högre vattentemperatur än vad tabellen anger, eller avkortning eller
inställning av simsträckan som då ersätts av bassängsimning eller löpning. I vissa fall kan
senareläggning av starttiden vara tillfyllest. Starttid bör senareläggas till helt klockslag och
kungöras tydligt för deltagarna.



C 2.4.1 – Deltagares utrustning – görs följande tillägg:

Vid simning där våtdräkt inte får bäras får simdräkten inte täcka axlar till händer samt knä
till tå.

C 2.8 – Disciplinregler – görs följande tillägg:

Vid tjuvstart bestraffas den/de som tjuvstartat med stop&go i 15sek.

C 3.4.1 – Cykel – görs följande understrukna tillägg i punkten I:

Cykel med frikrans skall vara försedd med två av varandra oberoende väl fungerande
bromsanordningar. Cykel utan frikrans måste ha minst en, väl fungerande bromsanordning.
Cykel utan frihjul sk. ”fixie/fixed gear” är ej tillåten.

C 3.4.1 – Cykel – görs följande understrukna tillägg i avsnittet om cykelregler vid tävling
med drafting tillåten:

Clip-on bågar är tillåtna endast om de inte sticker ut längre än bromshandtagens yttersta
fasta spets.

C 3.4.1 – Cykel – i avsnittet om tävling där drafting icke är tillåten byts ”lagtempolopp” ut
mot ”tempolopp”.

C 3.4.4 – Övrig utrustning – läggs följande text till:

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

C 3.7.10 Stryks och ersätts av C 1.10.5

C 4.8 – Disciplinregler – sista punkten stryks och ersätts av C 1.10.5

C 4.8 – Disciplinregler – läggs följande text till:

Stolpar eller andra fasta föremål får ej användas för att vinna fördel i kurvor.

G 1.5 (Särskilda regler för tävlande med funktionshinder) läggs följande text till:

Tävlingsledning eller STF-funktionär får bevilja undantag från triathlonreglementet.



Motion 1 av 2 från Robert Malmström, Eskilstuna IK

Förbjud diskhjul och tempobågar i pojk- och flickklasser.

Jag tycker att det är en ren säkerhetsfråga både för individen och för andra, då så unga

oftast inte har den fysiska utvecklingen för att bemästra den speciella tekniken som

krävs.

Förbundsstyrelsen föreslår:

Att årsmötet beslutar att avslå motionen.

Att årsmötet beslutar att förbjuda diskhjul i flick- och pojkklasser upp till och med 17 år.

Att årsmötet beslutar att förbjuda tempobågar i flick- och pojkklasser upp till och med 15

år.

Förbundsstyrelsens motivering:

STF stödjer principen i motionärens förslag, men önskar en reglering i åldersklasserna enligt

eget förslag.

STF styrelse ställer sig bakom motionärens argument att det är en säkerhet & hälsofråga för

våra unga aktiva angående användning av diskhjul. Det är även klart att en pojke och flicka i

sina unga år inte har den styrkan i ben och leder som krävs för användning av diskhjul.

När det gäller tempobågar anser vi att pojk och flickklasser upp till och med 15 år inte ska

få använda tempobågar. Det finns ingen anledning att de så tidigt måste lära sig hantera

den aspekten av triathlon och specifikt den typen av cykelmoment. Vi anser att våra tränare

och ledare ska fokusera träningen på det mer tekniska kring cykling innan man lägger på

tempobågen i problematiken samt att den kunskapen inte påverkar framtida prestationer

om den kommer senare.

När det gäller tempobågar från 16 år och uppåt, anser vi att de är så pass mogna och har

förhoppningsvis både tränat och tävlat i triathlon en tid, och på så sätt lärt sig hantera

cykling på en grundläggande nivå. Vidare anser STF att tempobågar hör till vår idrott och vi

ska då ge dem möjlighet att träna och tävla med dessa, dvs från 16 år och uppåt.



Motion 2 av 2 från Robert Malmström, Eskilstuna IK

Fri hjälp i pojk- och flickklasser.

Många unga har inte lärt sig att byta punktering eller sätta på kedja själv, dessutom

kanske det är första gången de provar på triathlon, för att inte avskräcka dem från

sporten tycker jag att de kan få ta hjälp från föräldrar och övrig publik i dessa

situationer.

Förbundsstyrelsen föreslår:

Att årsmötet beslutar att avslå motionen.

Att årsmötet beslutar att tillåta att hjälp ges av anhöriga /publik i pojk- och flickklasser upp

till och med 13 år, till exempel med byte vid punktering och sätta på en kedja.

Förbundsstyrelsens motivering:

STF styrelse stödjer motionären att många av våra unga inte har lärt sig byta en punktering

eller få på kedjan på en cykel vid en ålder under 13 år. STF vill stödja att unga börjar med

triathlon och att de inte ska känna sig utsatt om något händer, därför stödjer vi

motionärens förslag att tillåta hjälp utifrån i unga år, dvs upp till och med 13 år.

Styrelsen anser att en aktiv som är 14 år är så pass stor och därmed bör lära sig byta vid en

punktering och att klara detta själv under en tävling.



STF proposition angående Stafett SM

ITU:s reglemente:

3x relay: A team is composed by 3 athletes same gender athletes. Each of them will
cover a triathlon/duathlon/wintertriathlon/cross triathlon/cross duathlon.. The
total time for the team is from the start of the 1st team member to the finish of the
3rd. Time is continuous and the watch does not stop at the handover between the
athletes.

Förbundsstyrelsen föreslår:

Att årsmötet beslutar att ändra formatet på dagens Stafett SM till ITU´s format, samt att

det ska gälla redan säsongen 2010.

Förbundsstyrelsens motivering:

STF har de senast åren sett en något negativ trend med avseende på antal lag på stafett

SM. STF föreslår att justera dagens upplägg till ITU´s format för 3 mannalag. En av

anledningarna är formatet skapar en oerhört spännande och utmanande tävlingsform, inte

bara för de aktiva utan även för publik och media. 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, 3st,

och därmed färre svenska mästare än vad vi har idag. Anledningen till varför vi inte kör 4

mannalag som ITU är att vi tror att det är lättare för föreningar att få ihop 3 mannalag.

Vidare anser vi inte att vi ska reglera i vilken ordning föreningarna sätter ihop sina lag, till

skillnad för ITU. Där reglerar man ordningsföljden på så sätt, att först startar en dam, sen

herre, en dam och sist en herre. Vi anser att genom att släppa det fritt för föreningarna att

bestämma vilken laguppställning och ordning, så skapar det en dynamik och spännande

tävling ända in i slutet.

Upplägg:

Klasser: Junior, senior och masters

Deltagande: 2 herrar och 1 dam alt 2 damer och 1 herre. Ingen annan variant är tillåten.

Ordningsföljden är upp till respektive lag/förening att besluta.

Distans: 3x(250m+6,6km+1,6km) med drafting tillåtet



Motion 1 av 4 från Annie Gustavsson, I 2 IF

I Svenska triathlonförbundets reglemente står följande:

3. Tillämpning av reglerna
Dessa regler tillämpas vid arrangemang, som är sanktionerade av Svenska
Triathlonförbundet. De överensstämmer i huvudsak med de regler som tillämpas vid
tävlingar utomlands, främst ITU Competition Rules. Avvikelser måste dock
uppmärksammas vid svenskt tävlingsdeltagande utomlands.

Jag anser att vissa viktiga punkter inte det svenska reglementet inte överensstämmer
med det internationella förbundets regler angående tävlingsregler, därför har jag i
nedanstående text lagt fram några regeländringar som jag önskar genomförda. Jag
har under flera år varit ute och tävlat på Europacuper och i Deutsche Bundesliga och
fått olika erfarenheter som jag tycker är bra och vill därför framföra dessa till er i
form av fyra motioner.
Då det är förbundets uttalade avsikt att förstärka sportens status och internationella
konkurrensnivå, genom bl a satsning på en utvecklingsgrupp, anser jag det
nödvändigt att anpassa tävlingarna till internationella regler.

1: Motion angående stafett-SM:

Vid stafett-SM skall laget bestå av två manliga deltagare och två kvinnliga

deltagare från samma förening. Tävlingen körs med varannan kille och

varannan tjej. Tiderna för de fyra deltagarna läggs ihop. Samma distans som

tidigare.

5.3 Lagtävling
Vid tillräckligt antal tävlande kan lagtävlan anordnas. Lag består av minst tre M
resp. K från samma förening.
Tiderna för de tre bästa i laget(M resp K) summeras (se C 1.12.1) Deras namn
behöver icke vara föranmälda. Om förening önskar vara
representerade med flera lag räknas de bästa till lag 1, nästa tre resultat till lag 2
osv.
Särskilda bestämmelser gäller för SM/JSM/RM/USM se A. 5.5.5

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.

Fördelar:
Att få ihop 3 personer ifrån samma klubb av samma kön kan i många klubbar vara
svårt, framförallt i damklassen, att man däremot har två stycken av varje kön kan



vara lättare. Det kan därför bli fler antal lag som tävlar i stafetten vilket breddar
intresset för deltagande.

Förbundsstyrelsen föreslår:

Att årsmötet beslutar att avslå motionen.

Att årsmötet beslutar i enlighet med STF förslag (se STF proposition avseende Stafett SM).

Förbundsstyrelsens motivering:

Styrelsen stödjer motionens inriktning att STF ska ändra upplägg på Stafett SM till ITU´s

format. Se separat proposition från STF styrelse.

Vi tror även att motionären har blandat ihop Stafett SM med lagtävling, som sker vid längre

distanser så som Lång SM. Det vi tror att motionären syftar på är dagens svenska upplägg

för Stafett SM. Där vi har tre personer som kör en liten triathlon var, på sprint distans.



Motion 2 av 4 från Annie Gustavsson, I 2 IF

2: Motion angående vattentemperatur vid tävling:

Våtdräkt får inte bäras enligt följande:

2000 meter eller kortare 20o C eller högre (för elitklassen)

Våtdräkt får inte bäras enligt följande:
2000 meter eller kortare 21,0 C eller högre
2000 - 2999 meter 22,0 C eller högre
3000 meter eller längre 23,0 C eller högre

ITU:s reglemente:

1500 meter Forbidden above 20o C Mandatory Below 14o C Maximum Stay in Water 30 min.

Fördelar:
Svenska deltagare som har ambitionen att tävla internationellt är ”mera” förberedda på de
internationella tävlingsreglerna om man inför våtdräktsförbud över 20 C.

Förbundsstyrelsen föreslår:

Att årsmötet beslutar att avslå motionen.

Förbundsstyrelsens motivering:

STF förstår motionärerns synpunkt och är generellt positiv till att anpassa vårt reglementet

till ITU´s. I denna fråga anser dock STF att vi måste se med våra svenska ögon när det gäller

vattentemperaturer och våtdräktsregler. Det innebär att vi måste se utífrån ett större

perspektiv så som de övergripande väderförhållanden i Sverige och anpassa vårt

reglemente efter det. Även andra aspekter kan påverka.

Vidare kör ITU alltid sin elitklass för sig, i separata klasser och separata starttider endast för

elit, medans vi i Sverige ibland/ofta startar klasser tillsammans eller med lite mellanrum. Vi

tillåter även ibland att blandar elit med masters och junior. Vi anser att det lätt skapar

förvirring på tävlingar om några ska simma med våtdräkt och andra inte. STF anser därför

att vi ska hålla oss till våra svenska regler och inte anpassa oss till ITU´s med avseende på

när våtdräkt får användas och inte.



Motion 3 av 4 från Annie Gustavsson, I 2 IF

3: Motion angående drafting vid mästerskap:

Sprintdistans och olympisk distans skall arrangeras med drafting under cykelmomentet

på JSM/SM. Stafett skall också arrangeras med drafting.

5.5.9 JSM/SM Sprintdistans skall arrangeras med drafting tillåten under cykelmomentet.
JSM/SM Olympisk distans och USM/JSM/SM/RM stafett kan arrangeras antingen med eller
utan drafting tillåten.

ITU:s reglemente:

(DRAFTING)

Junior U23 Elite Age–Group Paratriathlon
Team Relay legal legal legal
Sprint Distance legal legal legal illegal illegal
Standard Distance legal legal illegal illegal
Long Distance Triathlon illegal illegal illegal

Fördelar:

Att ha drafting på ett mästerskap känns som en självklarhet då sporten faktiskt på kortdistans ser

ut så internationellt och som OS-gren sker tävlingen med drafting. Om tävlingen inte har drafting

är det faktiskt inte samma sport utan lutar mer åt långdistanshållet där cyklingen utgör ett mer

betydande inslag.

Förbundsstyrelsen föreslår:

Att årsmötet beslutar att avslå motionen.

Förbundsstyrelsens motivering:

STF styrelse ställer sig i teorin positiv till motionärens framställan, men måste även i detta

hänseeende se till svenska förhållanden. Vi vill och försöker varje år hålla på de regler vi har

med avseende på vilka distanser som bör/ska köras med drafting och inte, men pga olika

omständingheter är det inte lätt att få till i praktikten. STF kommer att fortsätta verka för

att vi kör våra mästerskap i enlighet med vårt beslut kring mästerskap och drafting/icke

drafting.



Motion 4 av 4 från Annie Gustavsson, I 2 IF

4: Motion angående nummerlapp på tävling:

Om deltagaren i elitklassen har namn på sin tävlingsdräkt skall deltagaren inte behöva
ha nummerlapp.
Deltagaren väljer själv om man vill ha nummerlapp eller sitt namn på tävlingsdräkten
när man tävlar.

1.14.2 Deltagare ansvarar för den egna utrustningen och att den är reglementsenlig. Se C.2-
4.
Badmössa och nummerlapp, som tillhandahålls av arrangören, bör ha olika färger och för
olika klasser. Deltagare är skyldig att bära av tävlingsledningen tillhandahållen märkt
badmössa och nummerlapp. Nummerlapp får ej vikas, klippas e dyl. så att text döljs (se
C.1.11.4 och C.1.13). Bestraffning: Varning. Om ej rättelse sker: Diskvalificering

Fördelar:
Lättare för speakern och publiken att hålla koll på vilka deltagarna är. Som deltagare ”sparar”
man tid på att ej ha nummerlapp. Det ser också ”proffsigare” ut med namn på sin dräkt än att
behöva ha en nummerlapp vilket är en mycket viktig del vid mediebevakning.
.

Förbundsstyrelsen föreslår:

Att årsmötet beslutar att avslå motionen.

Förbundsstyrelsens motivering:

STF styrelse är positiv till denna motion i teorin, men kan inte bifalla motionen då vi anser

att vi måste se till våra svenska förhållanden. Vi kan inte idag begära av alla våra aktiva som

tävlar i tävlingsklass att de ska trycka sitt namn på sin tävlingsdräkt, som t.ex. våra masters.

Triathlon är idag en ung och relativt liten idrott i Sverige, STF har som mål att skapa en

lättillgänglig idrott. Vi vill skapa en anda av att det är lätt att tävla i triathlon, allt man

behöver är en cykel, badbyxor och löparskor. En annan aspekt är utifrån en arrangörs

perspektiv. De kommer att behöva hantera både nummerlappar, för motionärer och

"måla/klistra" nummer på aktiva, beroende på klasstillhörighet. Det skapar även en

otydlighet för publik och nybörjare, vilket vi inte tror är bra och vill undvika. Vidare har

arrangörer idag en inkomst möjlighet att sälja annonsplats på sina nummerlappar. Det ör

inget vi anser ska tas bort utan att vi fört en dialog med våra arrangörer i frågan.



Motion från Väsby SS och Formtopps IF

Motion angående förändrad klassindelning vid SM i duathlon

Vi föreslår att klassen 10+40+5 km behålls endast för de två tävlingsklasserna Herr Senior och Dam

Senior. För övriga klasser (Master, junior, motion) föreslår vi att distansen ändras till densamma som

idag gäller för ungdomar, dvs 5+20+2,5 km. Vi ser gärna även att frågan huruvida Dam-seniorklassen

skulle må bättre av 5+20+2,5 km diskuteras.

Bakgrund och motivering: Duathlon-SM har genomförts årligen sedan 1996, alltid i maj eller

september, dvs antingen som inledning/formtest eller avslutning av den triathlonsäsong som

flertalet deltagare har som huvudmål. Ett gemensamt mål för alla inblandade arrangörer, deltagare

och förbund är att lyfta antalet deltagare vid duathlon-SM, detta kan bara åstadkommas genom att

erbjuda en tävling som inte avskräcker de flesta. En Mastersdam med kapacitet för 55 minuter på

milen eller en 17-årig cykeljunior som vill prova något nytt vill inte vara ute och slita i nästan 3

timmar. Det funkar varken i maj innan man hunnit få tillräckligt med cykelmil i benen eller i

september när kroppen är sliten och längtar efter höstvila.

En tänkbar invändning är att det finns många veteraner och även enstaka äldre juniorer som både

orkar och föredrar den längre sträckan men vi anser att dessa då kan välja seniorklassen.

Med vänlig hälsning,

Fredrik Swahn, Väsby SS Triathlon

Gunnar Söderström, Formtopp IF

Förbundsstyrelsen föreslår:

Att årsmötet beslutar att avslå motionen.

Att årsmötet beslutar att justera distansen för masters & juniorklasserna på Duathlon SM

från (10+40+5) till (5+20+2.5) samt bibehålla distansen(10+40+5) för senior dam och herr.

Förbundsstyrelsens motivering:

STF styrelse ställer sig positiv till att justera distansen för masters & junior klasserna på

Duathlon SM från (10+40+5) till (5+20+2.5). Då motionärer inte tävlar i SM kan vi inte

inkludera den delen i motionen. Däremot vill STF uppmana arrangörer och föreningar att

använda sig av den kortare distansen för att motion, masters och juniorer på andra

tävlingar än SM, för att stimulera till ökat deltagande.



Motion 1 av 2 från SPIF – Tävlingskalendern

SPIF Triathlon vill att STF ser över sina rutiner gällande tävlingskalendern. Tävlingar med samma

distanser bör inte krocka på samma dag. Tävlingskalendern bör vara komplett och utlagd på STFs

hemsida senast 31/1-10.

Förslag är att datumet då ansökan för att få arrangera tävling flyttas till exempelvis 31/12 och då ska

det vara sista dagen. Att ha datumet 15/10 tycker vi är alldeles för tidigt, säsongen har bara hunnit

sluta och de ideella krafter som arbetar i föreningarna är ganska trötta och har svårt att ladda om för

att planera en ny säsong.

Kommer alla föreningar in med sina tävlingsansökningar till 31/12 så har STF 1 månad på sig att

försöka plocka runt tävlingarna så att det passar de aktiva.

Förbundsstyrelsen föreslår:

Att årsmötet beslutar avslag på motionen.

Att årsmötet beslutar att sista sanktionsansökningsdag är den 1 december.

Förbundsstyrelsens motivering:

Viktigt att nämna är att STF Tävlingskommitté idag har uppdrag att samordna

sanktionsansökningarna som kommer in från våra arrangörer, för att skapa en så bra och

attraktiv kalender för alla parter som möjligt. De informerar och diskuterar med

arrangörerna om datum, distanser, klasser mm. De försöker i största möjligaste mån

påverka arrangörerna att inte lägga sina tävlingar på samma helg som andra på samma

distans eller geografiskt område. Men till symens och sist är det arrangören som beslutar

när de vill lägga sin tävling. Sedan är det vanliga marknadskrafter som avgör vilket

arrangemang som får de aktiva att komma.

STF varken kan eller vill besluta vilket datum som respektive tävling får. STF tror att det

bästa vägen för en så bra kalender som möjligt är via öppen och tät dialog.

STF stödjer motionen med avseende att se över våra arbetsrutiner kring arbetet med

tävlingskalendern, för att skapa en så bra process som möjligt kring framtagning av

tävlingskalendern, för alla inblandade parter.

STF stödjer motionen att flytta sista dag att lämna sanktion från 15 oktober, men vill justera

datumet från det föreslagna 31/12 till till 1/12. Det ger lite mer tid och arbetsro för

tävlingskommittén att hinna ta kontakt med arrangörer och få fram en så bra kalender som

möjligt för att möta önskemål om en klar kalender den sista januari.



Motion 2 av 2 från SPIF

Motion:

 Förslag till förbundet att äntligen sluta med krigsmålning i ansiktet. Det är fruktansvärd
ålderdomligt. Genom att nu nästan varje tävling använder chip fattar man inte vad det ska
vara bra för. Dessutom är siffrorna ofta svårlästa redan efter simningen. Under en solig
tävlingsdag får man sen en fin "tatuering" i ansiktet som håller ett par veckor till. Kan man
visa runt på jobbet som lilla kalle sitt första plåster. Ta äntligen bort detta för gott. Vi cyklar
inte heller längre med postcyklar så att cykelmomentet blir rättvist, och sporten har
förbättrat på flera andra områden.

Från medlem i Stockholm Polisens Triathlon

Förbundsstyrelsen föreslår:

Att årsmötet beslutar att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens motivering:

STF styrelse stödjer motionen, med motiveringen att även arrangörerna som inte använder

sig av chip som tidtagning inte behöver markera i ansiktet. Under simmomentet ska ändå

badmössa med startnummer användas för identifiering. Om det trots allt finns arrangörer

som vill ha ytterligare ett identifikations system förutom nummerlappen, kan de märka de

aktiva på vaden med deras startnummer, precis på det sätt som ITU hanterar frågan.



 

 

 

 

 

Tävlingskalenderns sammansättning 

 

Motionär 

Stockholm City Triathlon Club  

Yrkande 

Vi vill att förbundsstyrelsen får, ett uttalat ansvar för och mandat att, utforma 
tävlingskalendern så att tävlingarna blir så jämnt utspridda över säsongen som möjligt och 
därmed uppnå att: 

• Möjlighet ges för aktiva triathleter att delta i så många tävlingar som de själva vill utan 
att tävlingskalendern i sig sätter begränsningar. 

• Triathleterna får en tävlingskalender där tävlingar som Svenska Cupen, SM, halv IM 
distans och IM distans inte arrangeras parallellt eller koncentrerat under en kort 
period 

Vårt förslag för att uppnå detta är att förbundsstyrelsen (eller annan på förbundsstyrelsens 
uppdrag) utformar tävlingsprogrammet med angivna datum för fokustävlingarna (Svenska 
Cupen, SM, halv IM och Kalmar) så att dessa fördelas så jämnt som möjligt över säsongen. 
De arrangerande klubbarna får sedan ansöka om att arrangera tävlingarna efter dessa givna 
datum. 

Bakgrund 

Tävlingskalendern för 2010 är i slutet på februari ännu inte fullständig inte kan anses vara 
rimligt med tanke på att den 15 oktober är sista datum för att ansöka om sanktion för att 
arrangera en tävling. Endast tre cup-tävlingar är publicerade och det finns onödiga krockar 
och tävlingar allt för tätt på varandra. Vidare är tävlingarna koncentrerade till slutet på 
sommaren med åtta tävlingar under två veckor i augusti men väldigt tunt med tävlingar i 
början av säsongen.  

Som riktlinje för en attraktiv tävlingssäsong föreslår SCT att det ska gå att tävla i Svenska 
Cupen samt minst en tävling på halv IM distans eller hel IM distans.  

 

Stockholm City Triathlon Club 
2010-02-26 



Motion 1 av 2 från SCT - Tävlingskalenderns sammansättning

Se motion på sidan före denna.

Förbundsstyrelsen föreslår:

Att årsmötet beslutar att avslå motionen.

Förbundsstyrelsens motivering:

STF styrelse stödjer andemeningen av motionen.

STF Tävlingskommitté har idag uppdrag att samordna sanktionsansökningarna som

kommer in från våra arrangörer, för att skapa en så bra och attraktiv kalender för alla

parter som möjligt. De informerar och diskuterar med arrangörerna om datum, distanser,

klasser mm. De försöker i största möjligaste mån påverka arrangörerna att inte lägga sina

tävlingar på samma helg som andra på samma distans eller geografiskt område. Men till

syvende och sist är det arrangören som beslutar när de vill lägga sin tävling. Sedan är det

vanliga marknadskrafter som avgör vilket arrangemang som får de aktiva att komma.

STF varken kan eller vill besluta vilket datum som respektive tävling får. STF tror att det

bästa vägen för en så bra kalender som möjligt är via öppen och tät dialog. Vidare ska sägas

att även om fasta tävlingshelger vore teoretiskt optimalt, är det näst intill omöjligt i

praktiken. Anledningen till detta är främst att det är så många andra saker som påverkar

våra arrangemang idag. Stadsfester, festivaler, andra arrangemang, där man vill samordna

eller inte hamna i konflikt.



	  

	  

	  

	  

 

Tidigareläggning av datum för publicering av tävlingskalendern 

 

Motionär 

Stockholm City Triathlon Club  

 

Yrkande 

Vi vill att kravet på när tävlingskalendern ska publiceras tidigareläggs från sista februari till 
sista december året innan. 

Ändringen berör reglementet i sektionen B Administrativa Bestämmelser, stycke 2.3 
Sanktioner för år 1: 

Nuvarande text: 
2.3 Sanktioner för år 1 fastställs av Svenska Triathlonförbundets styrelse och sänds ut i 
form av årsprogram under december månad samt kungörs på förbundets hemsida (februari 
år 1). 

Önskad text: 
2.3 Sanktioner för år 1 fastställs av Svenska Triathlonförbundets styrelse och sänds ut i 
form av årsprogram under december månad samt kungörs på förbundets hemsida (31 
december år 0). 

 

Bakgrund 
För att kunna planera tävlingssäsongen i god tid är det viktigt att kommande års 
tävlingskalender presenteras i god tid. Innevarande års (2010) tävlingskalender är i 
dagsläget inte komplett vilket försvårar planeringen för den enskilde triathleten. 

 

 

 

Stockholm City Triathlon Club 

2010-02-26 



Motion 2 från SCT - Tidigareläggning av datum för publicering av
tävlingskalendern

Se motion sidan före denna.

Förbundsstyrelsen föreslår:

Att årsmötet beslutar att avslå motionen.

Att årsmötet beslutar att tävlingskalendern skall publiceras på STF:s hemsida under januari

månad.

Förbundsstyrelsens motivering:

STF styrelse stödjer inriktningen i motionärens yrkande, men anser sig inte arrangörer och

förbund klarar en tidigareläggning av slutlig kalender från februari tävlingsåret, till 31/12

året innan. En av anledningarna är att arrangörerna har mycket svårt att få klara

sanktionsansökningarna till den 15 oktober (se motion från SPIF), vilket i sin tur innebär att

hela arbetsprocessen med samordning mellan arrangörer om datum, distanser mm, skjuts i

tiden. STF vill och hoppas att vi tillsammans kan skapa en bättre arbetsprocess när det gäller

framtagning av tävlingskalendern. STF kommer att titta in i hur vårt arbete bedrivs, hur vi

kan göra det effektivare både från förbundets håll, men även våra föreningar.



Motion från Active Island Tjörn, Lotta Nilsson

Motion Svenskt SM på mellandistans ( halv Ironman),

Antalet deltagare på Ironman och halv Ironman har ökat markant i Sverige de senaste åren.

Intresset för dessa distanser är mycket stort framförallt hos förstagångstävlande.

Att äveninföra SM på halv Ironman skulle öka intresset för Triathlon ytterligare och skapa fler Svenska

triathleter.

Vi föreslår att årsmötet beslutar att SM även skall arrangeras på medeldistans ( halv Ironman) och att

detta läggs in i A5.5.1.

Lotta Nilsson

Active Island

Förbundsstyrelsen föreslår:

Att årsmötet beslutar att avslå motionen.

Förbundsstyrelsens motivering:

STF styrelse yrkar på avslag på motionen då vi anser att vi redan idag har för många svenska

mästare. Skulle vi godkänna denna motion lägger vi till mästare och drar inte ifrån som

önskvärt. Vidare är den föreslagna distansen och den dubbla inte en distans som vårt

internationella förbund arrangerar mästerskap på. Dessa distanser "äger" ett företag, dock

har de inte ensamrätt.
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