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Svenska Triathlonförbundet

Protokoll Årsmöte 2008

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

2. Upprop hålls och röstlängden fastställs.

3. Mötet förklaras behörigen utlysts.

4. Niklas Nilsson väljs till ordförande på mötet.

5. Ola Silvdahl väljs till sekreterare på mötet.

6. Monica Sjans och Endre Barat väljs till rösträknare och att justera protokollet.

7. Verksamhets- och förvaltningsberättelse 2007 (bilaga 1) presenteras och antas.
Revisionsberättelsen presenteras (bilaga 2).

8. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.

9. Verksamhetsplan 2008 (bilaga 3) och budget 2008 (bilaga 4) presenteras och antas.
Dokumentet Svensk Triathlon 2012 (bilaga 5) presenteras och antas.

10. Motioner och styrelsens förslag / propositioner

a) Styrelsens förslag om förändringar i STF:s stadgar (bilaga 6)

Beslutas att bifalla styrelsens förslag.

b) Styrelsens förslag om förändringar i reglementet (bilaga 7)

Beslutas att bifalla samtliga föreslagna ändringar, med undantag av förslaget om förändring
av regeln 5.5.5 (slopande av lag-SM) som avslogs.

c) Motion angående licensutredning (bilaga 8)

Beslutas att bifalla motionen.

d) Motion angående rekryteringsmaterial (bilaga 9)

Beslutas att bifalla motionen.

e) Motion angående tillägg av tävlingsdistanser (bilaga 10)

Beslutas att avslå motionen.

11. Avgifter för 2009

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

b) Sanktions- och licensavgifter beslutas vara oförändrade, det vill säga 250 kronor per
tävling plus 30 kronor per tävlande som kommer i mål, samt 150 kronor för B-licens, 270
kronor för A-licens och 120 kronor för endagslicens. Beslutas vidare att
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Verksamhetsberättelse 2007

Styrelse: Jan Nilsson (ordförande), Niklas Nilsson (vice ordförande), Charlotta Svärd, Ria Damgren
Nilsson, Mikael Stolpe, Lotta Kellander, Peter Dörlich, Fredrik Nilsson, Erik Strand (suppleant) och
Hans Bärring (suppleant).

Personal: Ola Silvdahl (generalsekreterare), Margot Danielsson (kanslist), Tomas Wiker (sportchef
halvtid) och Patrik Tjärdal (t o m 31 augusti projektledare halvtid).

Styrelsemöten: 7 st protokollförda

Valberedning: Erik Björkman, Susanne Karlsson och Johan Olsson

Antal anslutna föreningar: 88 (84)

Idrottslig verksamhet

Ungdom, tränare och elitverksamhet

Inledning

År 2007 år till ända och när vi nu summerar året som gått kan vi se följande internationella
toppresultat i kronologisk ordning:

Andreas Svanebo 1:a EM Vintertriathlon
Eva Nyström 2:a EM Vintertriathlon
Jonas Colting 2:a EM långdistans Braschaat, Belgien
Ungdoms EM laget 7:a, Kuopio (Annie Thorén, Lovisa Hjalmarsson, Jasmine Johansson)
Lisa Nordén 1:a U23 VM Hamburg
Lisa Nordén 7:a World Cup Rhodos

Riksidrottsgymnasiet i Motala
Sexton aktiva har under hösten studerat och tränat vid RIG i Motala: Rick Andersson, Sofia Berggren,
Jeff Frydenlund, Linnea Holmertz, Tom Honig, Malin Jelk, Stina Jelk, Mike Thorén, Martin Stonsebro
Johan Sandberg, Amanda Lindblad, Andreas Lindén, Mikael Larsson, Marcus Källstrand, Sebastian
Johansson, Hanna Johanssson.

Triathlonhögskolan
Åtta aktiva har under hösten studerat och tränat vid Triathlonhögskolan i Falun: Erik Strand, Karl-
Johan Danielsson, Robin Thorén, Joakim Berggren, Annie Gustafsson, Lina Karlsson, Josefin
Stonsebro, Emelie Gunnarsson.

Säsongen 2007

Nedan presenteras ett axplock av alla aktiviteter som genomförds under 2007. Landslagets
organisation har sett ut enligt följande:

Förbundskapten långdistans: Christian Kirchberger
Förbundskapten juniorer: Markus Nyberg
Förbundskapten senior kortdistans: Tomas Wiker

Bilaga 1
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Förbundskapten ungdom: Fredrik Nordborg (till maj, därefter vakant)

Januari

Joakim Willén, tränare vid Riksidrottsgymnasiet i Motala, påbörjade Elittränarutbildningen som drivs
i RF/SISU Idrottsutbildarnas regi.

Februari

Årets första mästerskap var Europamästerskapet i vintertriathlon som hölls i Liechtenstein börjar
positivt i och med att Sverige tog skrällseger på herrsidan genom Andreas Svanebo och silvermedaljen
på damsidan genom Eva Nyström på. Tävlingen avgjordes i strålande sol och fina förhållande över
distansen 6km löpning, 10km mountainbike och 9km skidåkning.

1 Svanebo Andreas SWE 01:17:15
2 Post Arne NOR 01:17:47
3 Antonioli Daniel ITA 01:18:39

1 Mutscheller Sigrid GER 01:30:10
2 Nystrom Eva SWE 01:32:12
3 Wasle Carina AUT 01:32:34

Mars

Svenska långdistanslandslaget tillbringade drygt 4 veckor i Port Elisabeth, Sydafrika för att förbereda
sig inför Ironman Sydafrika. Målet med tävlingen var försöka kvala till Ironman Hawaii. På plats på
startlinjen fanns gräddan av Svensk långdistanselit, Jonas Colting, Björn Andersson och Eva Nyström.
Förhoppningarna på våra svenska aktiva var stora, loppet utvecklade sig till en början mycket bra.
Björn var med tidigt upp i vattnet och väl på cykeln fanns det inget som kunde hänga med i hans
ursinniga tempo.

I takt med att dagen gick blev det gradvis varmare i luften. Ute på det andra varvet på löpningen
kastade Björn in handduken, benen sa stopp och dagen var förstörd. Colting, som var 7:a upp ur
vattnet, cyklade upp sig till en 5:e plats när ett mekaniskt problem på cykeln tvingande honom att
avbryta loppet efter ca 60 km in på cyklemomentet. Eva Nyström gjorde en godkänd insats och knep
en 6:e plats. Ironman Sydafrika blev som helhet en besvikelse för Svenska Landslaget. Vi hade
hoppats på att två av våra aktiva skulle kvala till Ironman Hawaii, ingen lyckades säger
förbundskapten Christian Kirchberger.

April

Under ett dygn den 20-21 april samlades nio tränare i Motala för att byta erfarenheter och diskutera
aktuella tränarfrågor. Programmet innehöll information från STF:s projektledare för triathlon-sim
projektet - Patrik Tjärdal, studiebesök på vårt Riksidrottsgymnasium under ledning av Joakim Willén
samt diskussioner kring träffens tema: Vad innehåller en träningsmiljö för unga aktiva? Deltagarna
hade förberett sig inför mötet med att intervjua ungdomar i sin omgivning om vad de ansåg vara
viktiga ingredienser i en attraktiv träningsmiljö.

Maj

Svenska Triathlonförbundet genomförde i samverkan med Västerås SS ett ungdomsläger i
Hallstahammar som samlade 40-talet ungdomar i åldern 9-17 år. Parallellt med breddlägret
genomfördes ett öppet landslagsläger där ca 20 aktiva deltog.

Björn Anderson vann den prestigefyllda tävling Wildflower, ½ Ironmandistans. Tove Wiklund tog sin
första internationella seger genom att vinna Lissabon Internation ½ Ironman.

Bilaga 1
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Juni

Jonas Colting kom på en andra plats då Europamästerskapen på långdistans avgjordes i Belgiska
Brasschaat. Tävlingsdistansen var 3 km simning, 80 km cykel och 20 km löpning (dubbel olympisk
distans). I mål skiljde det endast 49 sekunder till segraren Frederik Van Lierde från Belgien. I Svenska
mästerskapen över springdistans i Säter vann Therese Omme och Björn Anderson i seniorklassen,
juniorklasserna vanns av Emelie Gunnarsson och Martin Stonsebro. Lisa Norden fick två framskjutna
placeringar i världscupen i Vancouver (11:a) och Edmonton (12:a).

Juli

Lisa Nordén och Kristine Person deltog i Europamästerskapen i Köpenhamn. Lisa slutade på 16:e
plats, Kristine på 35:e plats. Jonas Colting deltog på VM i långdistans i franska Lorient, men hade en
tung dag och slutade på en 15:e plats. I Finska Kuopio avgjordes U23 EM, Europa Cup för juniorer
samt stafett EM för U23 och Ungdom. Inte mindre än 16 aktiva och 3 ledare tog färjan över till vårt
grannland för att delta i någon av tävlingarna. Erik Strand placerade sig på en 35:e plats. I ungdoms
EM Stafetten placerade sig tjejlaget (Jasmin Johansson, Annie Thorén, Lovisa Hjalmarsson) på en 7:e
plats medan killarna (Mike Thorén, Joel Vikner, Sebastian Johansson) placerade sig på en 14:e plats.

SM i långdistans avgjordes i Kalmar med ett rekordstort antal deltagare. Damklassen vanns av Camilla
Lidholm, Heleneholms IF Tri Team på tiden 9 timmar 46 minuter och 12 sekunder. Herrklassen vanns
av Ted Ås, på tiden 8 timmar, 34 minuter och 32 sekunder.

Augusti

Det blev framgångar för svenska triathleter på NM Kiel i klassen Junior 18/19 och U23. Emelie
Gunnarsson vann damjuniorklassen. U23 klassen var mycket framgångsrikt, Lisa Norden vann före
Annie Gustavsson, trea blev Heidi Hyvärinnen från Finland. I herr klassen vann Erik Strand, före
Arttu Hirsi från Finland, trea kom Karl Johan Danielsson.

Den 15-27 augusti anordnade ITU Sport Development ett träningsläger för unga aktiva och coacher i
Tiszaujvaros, Ungern. Med på lägret var ca 30 aktiva och 10 coacher från hela världen. Från Sverige
fick två av våra duktiga aktiva, Joel Vikner och Miké Thorén ett stipendie av ITU för att delta.
Glädjande nog fick Markus Nyberg ett stipendie för att som ledare delta på coachträffen som anordnas
parallellt med träningslägret. Programmet innehöll träning, utbildning och sociala aktivteter.

Svenska mästerskapen över olympisk distans avgjordes i Örserum. Damsegrare blev Lisa Nordén,
Kristiandstads Triathlonklubb medan herrklassens segrare hette Jonas Colting, Studio Bildbolaget JFT.
I juniorklasserna segrade Malin Jelk, Säters IF Triathlon och Jeff Lundgren Frydenlund,
Stockholmspolisens IF-Triathlon.

Världsmästerskapen över Olympisk distans avgjordes i tyska Hamburg. Från Sverige deltog Erik
Strand och Lisa Nordén. Erik tog sig i mål på en 34:e plats. Lisa Nordén bärgade det första VM guldet
på Olympisk distans och skrev därmed svensk triathlonhistoria. Efter en stabil simning som hamnade
Lisa i första gruppen under cykelmomentet tillsammans med nio tjejer. Framför sig hade de dock
amerikanskan Jasmine Qeinck som ensam dragit iväg och skapat lucka på en minut inför den
avslutande löpningen. Lisa flög fram på löpningen och var ikapp Qeinck efter ca 6 km och drygade
sedan ut avståndet till mål.

Resultat U 23 VM 2007 damer
1 Lisa Norden, SWE, 02:01:24
2 Jasmine Oeinck, USA, 02:02:15
3 Renata Koch, HUN, 02:02:4

Jonas Colting blev tvåa i den prestigefyllda triathlontävlingen i Almere, Holland Ironman,. Tävlingen
firade 2007 sitt 25-års jubileum.

Bilaga 1
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Resultat Holland Ironman 2007
1.a Teemu Toivonen, FIN 8.18.56
2.a Jonas Colting, SWE 8.24.17
3.a Chris Brands, NED 8.24.51

September

Lisa Nordén deltog i För OS i Beijing och sprang i mål en 36:e plats. Resan gav nyttiga erfarenheter
inför nästa åts Olympiad. SM i Duathlon avgjordes i Östersund. Svenska Mästare blev Dorothea
Isaksson, Nässjö SLS Triathlon och Staffan Wennerstad, Vallentuna CK Triathlon.

Oktober

Erik Strand tilldelades RF & Svenska Spels elitidrottsstipendium. Förutom välbehövligt tillskott i
kassan innebär stipendiet att han under 2008 får tillgång till RF:s stödteam på Bosön. I ett strålande
solsken på den idylliska semesterön Rhodos svarade Lisa Nordén för sin främsta insats i
världscupsammanhang då hon slutade på en 7:e plats i BG Triathlon World Cup.

November

Det kombinerade landslags, tränar och ungdomslägret i Falun blev en manifestation för svensk
triathlon. Det var stundtals trångt i matsalen när de hundra deltagarna bänkade sig. Förutom
utbildning och träning blev det besök i Falu Koppargruva och en uppskattad introduktion i
värjfäktning. Under Falu Triathlon Camp samlades 15 stycken ivriga ungdomstränare för att praktisera
sina kunskaper. Efter en inledande föreläsning av löptränare Sven-Åke Jåfs, kastades deltagarna
handlöst in i verkligheten då de fick reda på att de skulle leda två träningspass för ungdomar dagen
efter. Uppgiften bestod i att planera och genomföra dels ett löppass och dels ett simpass.

Efter tre makalöst krävande dagar stod Jonas Colting återigen som segrare i Ultraman World
Championships.

/ Tomas Wiker, sportchef

Bredd

STF har under året arrangerat en gemensam resa för age group i samband med VM på olympisk
distans i Hamburg. På mästerskapet deltog 28 svenskar i age group klasserna (se resultatdel).

Ett relativt stort antal erbjudande har kopplat till dem som löser licens. Tanken är att den som köper
idrottsrelaterade produkter snabbt skall tjäna in kostnaden för licensen. Under 2007 har antalet
licenserade återigen ökat så att vi nu nått den högsta nivån på många år.

Inom ramen för Svenska Triathlon Cupen har STF i samarbete med ett antal arrangörer genomfört
cuper i samtliga age group klasser. Syftet är att inspirera till att köra så många tävlingar som möjligt
under säsongen. Vi ser att trots att antalet tävlingar minskat under 2007, har antalet startande ökat.

/ Fredrik Nilsson, ansvarig bredd

Bilaga 1
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Tävlingar

Antal arrangemang 27 (33) varav 25 triathlon och 2 duathlon. Totalt 3251 (3091) starter i triathlon
och duathlon. Årslicens har lösts av 602 (560) personer, endagslicens av 71 (67) personer.

Svenska Mästerskap har under året genomförts enligt följande:
Olympisk distans Örserum TD Johan Olsson
Sprint och stafett Säter TD Pertii Tomminen
Långdistans Kalmar TD Peter Dörlich
Duathlon Östersund

Inom ramen för Svenska Triathlon Cupen arrangerades tre arrangörsträffar.

Under hösten 2006 påbörjades ett domarprojekt. Detta innebar att vi under året haft 11 st
huvuddomare som medverkat i den rollen på samtliga cup och SM tävlingar.

/ Peter Dörlich, ansvarig tävlingskommittén

Svenska Triathlon Cupen

Cupens program såg ut så här: 27/5 Hallstahammar, 10/6 Halmstad, 17/6 Göteborg, 30/6 Säter, 14/7
Eskilstuna, 18/8 Örserum.

Prisutdelning till slutsegrarna ägde rum efter tävlingen i Örserum.

Vid alla tävlingar var delar ur cupledningen på plats för att stödja arrangörerna. Bland annat genom att
montera upp det material som införskaffats till cupen och som forslats runt mellan tävlingarna
(inramningsmaterial såsom målportal, banderoller och dylikt). Iakttagelser och erfarenheter
dokumenterades och låg till grund för en utvärdering som sammanställdes efter säsongen.

Som avslutning genomfördes i september en studieresa till VM i Hamburg. Förutom cupledningen var
tävlingsledarna inbjudna. 4 av 6 tävlingsledare deltog. Det blev en upplevelse som gav mycket
inspiration och nya intryck.

Arbetet med Svenska Triathlon Cupen 2007 har gett STF och de berörda tävlingsledarna värdefulla
erfarenheter av vad det innebär att arrangera tävlingar med högre kvalitet. Erfarenheterna ligger nu till
grund för det fortsatta arbetet med Cupen men skall också spridas till övriga arrangörer som har
ambitionen att förbättra sina tävlingar.

Se även under rubriken tävlingsresultat.

/ Charlotta Svärd, cupgeneral

Omvärld

STF har under det gångna året varit representerade på ETU kongress i Köpenhamn, Danmark av Ria
Damgren Nilsson (STF ledamot) samt på ITU kongress i Hamburg av Jan Nilsson (STF ordförande),
Charlotta Svärd (STF ledamot) och Ola Silvdahl (GS). Ria var också närvarande på ITU kongress,
men som ledamot av ITU Executive Board.

Ria har även under året medverkat på ett antal internationella möten bl.a. i Vancouver och Madrid.

Bilaga 1
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STF har en mycket framträdande och drivande roll i det nordiska arbetet. Nordiska Mästerskapen
arrangerades i Kiel med ett lyckat resultat. Möte har hållits i samband med ITU kongress, men det har
även varit mycket kontakt under året i andra frågor.

De nordiska länderna beslutade i samband med mötet i Hamburg att dela upp mästerskapet. Där
ungdomsklassen ska mer vara fokuserad på gemenskap och glädje än tävling, och där NM ska
arrangeras i de nordiska länderna genom ett rotationssystem, Sverige ansvarar för 2008, Danmark
2009 osv.

NM för Junior och U23 förläggs i samband med en Europa Cup tävling, anledningen är att vi vill ge
våra unga bättre förutsättningar inför framtiden samt att de ska få möjlighet att skaffa sig mer
erfarenhet och kunskap om vad som krävs på den internationella arenan. Den tävling som gäller som
NM utses av Sveriges och Danmarks sportchefer.

/ Ria Damgren Nilsson, ansvarig omvärld

Marknad

Under året har samarbetet med tidningen Runner World förstärkts. RW är nu STF:s officiella organ
och vi har möjlighet att publicera redaktionell text och har ett antal annonssidor till vårt förfogande. Vi
har haft tre egna reportage under året.

SVT Sporten har visat ett reportage från SM på olympisk distans där Lisa Nordén och hennes
OS satsning presenterades. STF har skickat regelbundna pressreleaser om såväl nationella som
internationella triathlonnyheter. Det är inte lätt att få utrymme i rikspress, men däremot skrivs
det lokalt om våra tävlingar och aktiva.

STF har under året stöttats av företaget Newline, samt Thule Sweden, Haki och Storbildsbolaget. En
del av Newlines stöd under året har gått direkt till ett antal av våra arrangörer, i form av produkter till
prisborden. Värdet på Newlines produkter till prisborden var 100 000 kronor. Ett antal leverantörer
stödjer också STF indirekt och våra licenserade direkt genom att erbjuda bra rabatter för licenserade.
Avtalet med Newline förlängdes att gälla även 2008 och ett nytt samarbetsavtal med företaget
GARMIN tecknades och det börjar gälla 2008.

/ Jan Nilsson, ansvarig marknad

Kommunikation

Kommunikation har spelat en nyckelroll i diskussionen kring Svensk triathlon 2012. Tankarna i detta
dokument har styrt prioriteringarna inom kommunikationsområdet och små steg har tagits för att
närma oss våra målsättningar. Istället för att tänka i former av en svulstig kommunikationsstrategi har
styrelsen koncentrerat sig på de verktyg som redan finns etablerade och hur vi använder dem på ett
mer förfinat, effektivt och träffsäkert sätt.

En översyn och förenkling av hemsidan har påbörjats med målsättning att öka tillgänglighet, läsvärde
och användbarhet. Beslut har fattats om att ett nyhetsbrev skall etableras och utkomma med ca 12
nr/år. Utformning och struktur kommer att ligga klart för presentation i samband med årsmötet 2008.

/ Niklas Nilsson, ansvarig kommunikation

Bilaga 1
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Projekt triathlon-simning

Under 2006 sökte och beviljades STF medel av RF för ett samverkansprojekt mellan idrotterna
triathlon-simning. Syftet är att erbjuda ungdomar som av olika skäl är på väg att sluta med simning ett
naturligt alternativ och fortsatt idrottande i sin befintliga förening. Projektidén bygger på att simning
och triathlon är två idrotter som på flera olika sätt kompletterar varandra på mycket bra och naturligt
sätt. Projekttiden var 1 september 2006 – 31 augusti 2007.

Patrik Tjärdal har arbetat på halvtid som projektledare. Patrik är före detta elittriathlet (6:a VM
långdistans 1999). Han är utbildad på GIH och arbetar sin andra halvtid som tränare på
friidrottsgymnasium, samt har god kunskap om och ett stort kontaktnät inom idrottsrörelsen.

Patrik har genomfört föreningsbesök och marknadsfört våra läger. Han har även marknadsfört triathlon
på simtävlingar i landet. Genom projektet har visserligen triathlonsektioner startats och vi har fått mer
unga triathleter, men inte i den utsträckning som vi hoppats på. Vi tror dock fortfarande starkt på de
utgångspunkter som projektet bygger på och kommer på olika sätt att arbeta vidare med att erbjuda vår
idrott som en bra alternativ verksamhet i simföreningar.

/ Ola Silvdahl, generalsekreterare

Utbildning

Under 2007 har STF inte arrangerat några stegutbildningar utan fokuserat på att utveckla och förbättra
den utbildning som STF erbjuder. Jan Nilsson har under sina träffar med olika föreningar erbjudit
utbildningen vinnande styrelse via SISU idrottsutbildarna till klubbens styrelse som en del i
utbildningspaket till föreningarna.

Plattformen beslutades vara grundutbildningen inom STF. Denna utbildning riktar sig mot
ungdomsledarskap och utveckling och arrangeras av SISU. Den erbjuds såväl tränare, föräldrar som
aktiva

/ Lotta Kellander, ansvarig utbildning

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 2007 antogs en budget
som skulle ha gett ett resultat med ett underskott på 67´och en utgående balans på 349´. Resultatet blev
ett underskott på 60´ och en utgående balans på 355´. Se även STF årsredovisning.

/ Ola Silvdahl, generalsekreterare

Personal

På STF kansli på Kvibergs idrottscenter i Göteborg arbetar Ola Silvdahl (generalsekreterare) och
Margot Danielsson (kanslist). Tomas Wiker arbetar halvtid som sportchef med arbetsplats i Falun.
Tomas arbetar sin andra halvtid som tränare på Triathlonhögskolan anställd av Falu Kommun. Inom
ramen för samverkansprojektet Triathlon – Simning (se mer separat information) har Patrik Tjärdal på
halvtid som projektledare t o m 31 augusti. Se även STF årsredovisning.

/ Ola Silvdahl, generalsekreterare
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Tävlingsresultat

SM / JSM / USM / RM – Sprintdistans, Säter 30 juni

Svensk Mästarinna Therese Omme, Heleneholms IF Tri Team
Svensk Mästare Björn Andersson, Team Racerdepån Triathlon
Svensk Juniormästarinna Emelie Gunnarsson, I 2 IF Karlstad
Svensk Juniormästare Martin Stonsebro, Motala Triathlon Club
Svensk Ungdomsmästarinna Lovisa Hjalmarsson, Säters IF Triathlon
Svensk Ungdomsmästare Sebastian Johansson, Motala Triathlon Club
Riksmästarinna 35-39 Maria Danfelter, Heleneholms IF Tri Team
Riksmästarinna 40-44 Sofie, Dovrén, Triathlon Väst
Riksmästarinna 45-49 Lena Karlsson, Eskilstuna IK Triathlon
Riksmästarinna 50-54 Lena Malmberg, Heleneholms IF Tri Team
Riksmästarinna 55-59 Lena Ehrlenfeldt, Vallentuna CK Triathlon
Riksmästare 35-39 Lars Mattsson, Stöcke TS Järnet
Riksmästare 40-44 Torbjörn Wolffram, Triathlon Väst
Riksmästare 45-49 Stefan Kuhl, Vallentuna CK Triathlon
Riksmästare 50-54 Hans Åhman, Östgöta Helikopter SK & IF
Riksmästare 55-59 Björn Pettersson, Norrköpings Kappsim Klubb
Riksmästare 60-64 Bertil Arlert, Stockholm LDK
Riksmästare 65-69 Hamish Sutherland, IK Fyris Triathlon
Riksmästare 65-69 Herbert Böttcher, Eskilstuna IK Triathlon

SM / RM – Stafett, Säter 1 juli

Stafett-SM Dam Heleneholms IF –Therese Omme, Camilla Lindholm, Tove Wiklund
Stafett-SM Herr SPIF – David Näsvik, Anders Christensen, Markus Larsson
Stafett-SM Dam Junior Säters IF, Stina Jelk, Malin Jelk, Lovisa Hjalmarsson
Stafett-SM Herr Junior Dalregementets IF - Jocke Wilhelmsson, Niklas Persson, Per Wangel
Stafett USM Herr Säters IF - Anton Backlund, Martin Jonsson, Gabriel Henriks
Stafett-RM Dam Triathlon Väst Lag 1 – Tina Björkqvist, Sofia Peterson, Annette Lunde
Stafett-RM Herr Triathlon Väst Lag 1 – Torbjörn Wolffram, Magnus Johansson,

Mats Magnusson

SM / RM – Långdistans, Kalmar 28 juli

Svensk Mästarinna Camilla Lindholm, Heleneholms IF Tri Team
Svensk Mästare Ted Ås, Team Tenant & Partner
Lag Herr SM SPIF- David Näsvik, Lennart Moberg, Robert Karlsson
Riksmästarinna 35-39 Viktoria Johnsson, 338 Småland Triathlon & MSF
Riksmästarinna 40-44 Marie Johansson, Kalmar Running Club
Riksmästarinna 45-49 Lena Karlsson, Eskilstuna IK Triathlon
Riksmästare 35-39 Hans Ydremark, Nässjö SLS Triathlon
Riksmästare 40-44 Torbjörn Wolffram, Triathlon Väst
Riksmästare 45-49 Tomas Gustavsson, Kalmar Running Club
Riksmästare 50-54 Finn Borg, Tyresö Simsällskap
Riksmästare 55-59 Peter Peinzger, Triathlon Syd
Riksmästare 60-64 Kalle Svensson, Riksbankens IF
Lag Herr RM+ Triathlon Väst - Torbjörn Wolffram, Johan Lindeberg, Anders Rimén

SM / JSM / RM – Olympisk distans, Örserum 18 augusti

Svensk Mästarinna Lisa Nordén, Kristianstads Triathlon Klubb
Svensk Mästare Jonas Colting, Studio Bildbolaget JFT
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Svensk Juniormästarinna Malin Jelk, Säters IF Triahlon
Svensk Juniormästare Jeff Lundgren Frydenlund, SPIF
Svensk Ungdomsmästarinna Jasmine Johansson, Västerås Simsällskap
Svensk Ungdomsmästare Niclas Hägglund, Motala Triathlon Club
Lag Dam SM Heleneholms IF - Therese Omme, Sasha Eichenberger, Angela Fox
Lag Herr SM Heleneholms IF - Eskil Olsson, Christian Månsson, Niclas Persson
Riksmästarinna 35-39 Sara Giselsson, Karlskrona Simsällskap
Riksmästarinna 40-44 Sofie Dovrén, Triathlon Väst
Riksmästarinna 45-49 Lena Karlsson, Eskilstuna IK Triathlon
Riksmästarinna 50-54 Lena Malmberg, Heleneholms IF Tri Team
Riksmästarinna 55-59 Lena Ehrlenfeldt, Vallentuna CK Triathlon
Lag Dam RM 35+ Triathlon Väst, Annette Lunde, Sofie Dovrén, Christine Wageborn
Riksmästare 35-39 Christian Kirchberger, IK Hakarpspojkarna
Riksmästare 40-44 Leif Götesson, Elmhults Sportclub
Riksmästare 45-49 Stefan Kuhl, Vallentuna CK Triathlon
Riksmästare 50-54 Hans Åhman, Östgöta helikopter SK & IF
Riksmästare 55-59 Björn Pettersson, Norrköpings Kappsim Klubb
Riksmästare 60-64 Göran Magnusson, SK Elfsborg
Riksmästare 70- George Valvis, Triathlon Syd
Lag Herr RM 35+ Triathlon Väst - Patrik Gustafson, Magnus Johansson, Mats Magnusson

SM / JSM / USM / RM – Duathlon, Östersund 8 september

Svensk Mästarinna Dorotea Isaksson, Nässjö SLS Triathlon
Svensk Mästare Staffan Wennerstad, Vallentuna CK Triathlon
Svensk Juniormästare Johan Kärner, Dalregementets IF Triathlon
Lag Herr SM Väsby SS Triathlon, Fredrik Swahn, Erik Norén, Endre barat

Riksmästare 35-39 Sebastien Grzelewski, Stöcke TS Järnet
Riksmästare 40-44 Erik Grinde, IF Castor
Riksmästare 55-59 Kjell-Åke Elverum, IF Castor

WC Vintertriathlon – Sjusjöen 28 januari
Dam Senior Eva Nyström (3)
Herr Senior Andreas Svanebo (6), Martin Flinta (15)
AG Herr 40-44 Fredrik Granlund (3)

EM Vintertriathlon – Triesenberg - Steg – Liechtenstein –9 februari
Dam Senior Eva Nyström (2)
Herr Senior Andreas Svanebo (1)
AG Herr 30-34 Martin Flinta (1)

VM Vintertriathlon –Flassin Italien 3 mars
Herr Senior Andreas Svanebo (13)
AG Herr 25-29 Fredrik Josefsson ( 4)
AG Herr 45-49 Peter Josefsson (19)

EM U23 – Kuopio Finland 21 juli
Herrar Erik Strand (35)

EM Stafett Ungdom – Kuopio Finland 21 juli
Ungdom Dam Annie Thorén, Lovisa Hjalmarsson, Jasmine Johansson (7)
Ungdom Herr Mike Thorén, Joel Vikner, Sebastian Johansson (14)

EM Långdistans – Brasschaat Belgien 24 juni
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Herr Senior Jonas Colting (2)
AG Herr 40-44 Leif Götesson (8)
AG Herr 55-59 Peter Peinzger (4)

EM Olympisk Distans – Köpenhamn Danmark 29 juni

Dam Senior Lisa Nordén (16), Kristine Persson (35)
AG Herr 35-39 Fredrik Schriever-Abeln (4)
AG Herr 45-49 Jon Deliv (17), Håkan Pärsson (18), Peter Moricz (35), Rikard Söderström (41)
AG Herr 50-54 Gunnar Brynolf (24)

VM Långdistans – Lorient Frankrike 15 juli
Herr Senior Jonas Colting (16)

VM U-23 – Hamburg Tyskland 31 augusti
Damer Lisa Nordén (1 )

Age Group, VM Olympisk Distans, Hamburg 30 augusti
Damer 30-34 Linda Nyberg (62)
Damer 35-39 Maria Danfelter ( 55)
Damer 45-49 Yvonne Rosenqvist (69)
Damer 50-54 Lena Malmberg (39)
Damer 55-59 Lena Ehrlenlfeldt (18)
Herrar 25-29 Niklas Söderman (100), Niclas Tönnfält (111)
Herrar 30-34 Endre Barat (38), Jonas Lindqvist (51), Johan Granfors (100)
Herrar 35-39 Joakim Perani (68), Richard Holm (94), Peter Dörlich (100), Robert

Gouffrich (105)
Herrar 40-44 Jonas Gunnarsson (104), Ernst-Heinrich Schiebe (119), Peter Hallor (122)
Herrar 45-49 Per Wikner (58), Jon Deliv (76), Mikael Gardell (103), Peter Moricz (106)

Ingemar Andersson (109), Finn Rosenqvist (113), Carl Rosén (116)
Herrar 50-54 Hans Åhman (43), Gunnar Brynolf (69), Gustav Risling (93)
Herrar 55-59 Conny Eriksson (51)

Lissabon International ½ Ironman Tove Wiklund (1)

Richards Bay BG WC 13 maj Lisa Nordén (18)

Vancouver WC 10 juni Lisa Nordén (11)

Edmonton WC 24 juni Lisa Nordén (12)

Kitzbühel WC 22 juli Kristine Persson (53)

Salford WC 29 juli Lisa Nordén (26), Kristine Persson (41)

Beijing WC 15 september Lisa Nordén (36)

Rhodos WC 7 oktober Lisa Nordén (7)

ITU African Cup - Langebaan 3 mars Lisa Nordén (2)

San Remo European Cup 20 maj Kristine Persson (17)

Holten European Cup 7 juli Annie Gustavsson (25), Karl-Johan Danielsson (64)
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Hawaii Ironman 2007
Damer 30-34 Jenny Croon (32/74)
Herrar 35-39 Christian Månsson (20/170), Håkan Bill (146/170), Staffan Westerberg (154/170)
Herrar 40-44 Roger Berggren (24/242)

Nordiska Mästerskapen, Kiel Tyskland
Damer U-23 Lisa Nordén (1), Annie Gustavsson (2)
Herrar U-23 Erik Strand (1), Karl-Johan Danielsson (3)
Damer Junior Emelie Gunnarsson (1)

Svenska Triathlon Cupen

Under 2007 har Svenska Cuper i nuvarande format arrangerats för andra året. Sex arrangemang med
tävlingsklass har gett poäng och cuper har hållits i ungdoms, junior-, senior- och samtliga
masterklasser, samt i en föreningsklass med segrare enligt följande:

Senior dam Senior herr
1. Therese Omme, Heleneholms IF 1. Jonas Colting, Studio Bildbolaget JFT
2. Maria Johansson, Triathlon Väst 2. Erik Strand, Dalregementets IF
3. Eva Nyström, Team Herbalife SK 3. Robin Thorén, Motala Triathlon Club

Junior Dam Junior Herr
1. Malin Jelk, Säter IF Triathlon 1. Stephan Andersson, Skövde TK
2. Emelie Gunnarsson, I2 IF 2. Jeff Frydenlund, SPIF Triathlon
3. Emelie Andersson, Sjöbo Simsällskap 3. Martin Stonsebro, Motala TK

Ungdom tjejer Ungdom killar
1. Rebecca Nilsson, Västerås SS 1. Sebastian Johansson, Motala TK
2. Stina Jelk, Säters IF Triathlon 2. Erik Bäck, Västerås SS
3. Jasmine Johansson, Västerås SS 3. Joel Vikner, Västerås SS

Svenska Mastercupen – damer Svenska Mastercupen – herrar
35-39 Christine Wageborn, Triathlon Väst 35-39 Christian Kirchberger, IK Hakarpspojkarna
40-44 Charlotta Nilsson, Västerås TK 40-44 Mikael Drott, IK Hakarpspojkarna
45-49 Lena Karlsson, Eskilstuna IK 45-49 Per Lundström, Västerås TK
50-54 Lena Malmberg, Heleneholms IF 50-54 Bo Levinssson, Triathlon Väst
55-59 Lena Ehrlenfeldt, Vallentuna CK 55-59 Björn Pettersson, Norrköpings KSK

60-64 Bertil Arlert, Stockholm LDK
65-69 Hamish Sutherland, IK Fyris
70-74 Georg Valvis, Triathlon Syd

Svenska Föreningscupen
Triathlon Väst
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Svenska Triathlonförbundet

Budget och utfall 2007

Budget 2007 Utfall 2007-12-31
Ingående balans 415 674 415 674 

INTÄKTER
Arrangemang 108 000 102 030 

Svenska Cupen 52 000 144 638 
Bredd 150 000 281 579 

Ungdom 0 35 678 
Projekt Tri-Sim 295 876 295 876 

Elit 252 000 295 063 
Marknad 0 3 510 

Kommunikation 0 0 
Utbildning 50 000 0 
Omvärld 40 000 40 000 
Ledning 100 000 100 600 
Kansli 0 0 

Personal 199 000 199 972 
Gemensam 1 372 000 1 390 399 

Summa intäkter 2 618 876 2 889 345 

KOSTNADER
Arrangemang 88 000 76 603 

Svenska Cupen 155 000 278 437 
Bredd 33 000 138 532 

Ungdom 76 000 89 885 
Projekt Tri-Sim 295 876 300 816 

Elit 497 000 516 619 
Marknad 45 000 71 428 

Kommunikation 5 000 8 650 
Utbildning 50 000 1 576 
Omvärld 50 000 28 233 
Ledning 188 000 234 714 
Kansli 136 000 136 137 

Personal 1 022 000 1 034 760 
Gemensam 45 000 33 217 

Summa kostnader 2 685 876 2 949 607 

ÅRETS RESULTAT -67 000 -60 262 

Utgående balans 348 674 355 412 
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01– 2007-12-31 
   

 
Styrelsen för Svenska Triathlonförbundet avger härmed följande årsredovisning. 
 
 
Innehåll      Sida 
 
Förvaltningsberättelse     2 
Resultaträkning     3 
Balansräkning     4 
Tilläggsupplysningar     6 
 
 
 
Om inte annat anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parantes avser 
föregående år.  
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Svenska Triathlonförbundet Årsredovisning 2007 
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 
• STF har gemensamt med medlemsföreningar arrangerat fyra SM och genomfört Svenska 

Triathlon Cupen 
• Jonas Colting blev silvermedaljör på EM i långdistans  
• Lisa Nordén vann guld på U23 VM  
• Andreas Svanebo vann guld på EM i vintertriathlon 
• Eva Nyström blev silvermedaljör på EM i vintertriathlon 
• Stipendiet från Anders Nilssons Minnesfond tilldelande Tove Wiklund 
 
Medlemmar 
• 88 (84) föreningar var anslutna till STF per 2007-12-31 
 
Resultat och ställning 
• 2007-års reslutat innebar en förlust á 60 262 kronor. Förlusten var budgeterad. 

 
 
Idrottsföreningens ekonomiska utveckling i sammandrag (2007 är första året årsredovisningen 
presenteras på detta sätt, varför jämförelse med tidigare år saknas): 

 

 2006 2007 

Nettoomsättning   595 106 
Offentligrättsliga bidrag   2 113 375 
Årets resultat    -60 262 
Eget kapital   373 422 
Antal anställda     3 
 
Framtida utveckling 
• Ett av STF:s långsiktiga mål är att etablera en internationell tävling i någon av städerna 

Stockholm, Göteborg och Malmö. I arbetet med att förverkliga detta har kontakt etablerats 
med företaget IMG. En ny tävling planeras i centrala Stockholm 2008 som på sikt syftar till 
att dels bli en masstarttävling, dels en internationell topptävling på olympisk distans. 

• Svenska Triathlon Cupen är nu etablerad och kommer att utvecklas under åren. 
• Arbetet med att strukturera den idrottsliga verksamheten tar form. Detta gäller såväl 

ungdomsverksamheten i föreningarna som elitverksamheten. 
 

 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 
med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där annat ej anges. 
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Svenska Triathlonförbundet
802400-0997

RESULTATRÄKNING Not.
1

2007
Intäkter
Nettoomsättning 2 595 106 
Offentligrättsliga bidrag 3 2 113 375 
Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 101 204 
Medlemsavgifter 57 000 
Summa intäkter 2 866 685 

Kostnader
Föreningskostnader 5 -642 504 
Övriga externa kostnader -1 124 140 
Personalkostnader 6 -1 173 300 
Avskrivningar av materiella tillgångar -9 428 
Summa kostnader -2 949 373 

Verksamhetens resultat -82 688 

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 22 661 
Räntekostnader -235 

22 426 

Årets resultat -60 262 
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Svenska Triathlonförbundet
802400-0997

BALANSRÄKNING Not.
1

TILLGÅNGAR 2007

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 7 5 175             

5 175            

Summa anläggningstillgångar 5 175            

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Varulager 19 512           

19 512          
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 172             
Övriga fordringar 1 259             
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 125 446         

128 877        

Kassa och bank 592 706         
592 706        

Summa omsättningstillgångar 741 095        

SUMMA TILLGÅNGAR 746 270        
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Svenska Triathlonförbundet
802400-0997

BALANSRÄKNING Not.

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2007

Eget kapital 9
Balanserat kapital 415 674         
Ändamålsbestämda medel 18 010           
Årets resultat 60 262 -          

373 422        

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder 76 199           
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 296 648         

372 847        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 746 270        
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Svenska Triathlonförbundet Årsredovisning 2007 
802400-0997 
___________________________________________________________________ 
 
 

  

 
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter) 
 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats enligt bokföringslagen och årsredovisningslagen, samt 
bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. 2007 är första året STF 
presenterar årsredovisningen med denna uppställning, varför jämförelse med tidigare år 
saknas. 

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. 

 

2007 är första året årsredovisningen presenteras på detta sätt, varför jämförelse med 
tidigare år saknas. 
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Svenska Triathlonförbundet Årsredovisning 2007 
802400-0997 
___________________________________________________________________ 
 
 

  

   2007 

Not 2  Nettoomsättning   
Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande:  
Idrottsverksamhetens intäkter   497 442
Lotterier, bingo och försäljningsintäkter  97 664 
Summa   595 106 

 

 

Not 3 Offentligrättsliga bidrag 
Stat     2 113 375 
Summa   2 113 375 

 

 

Not 4 Övriga bidrag 

Bidrag   101 204 
Summa   101 204 
 

 

Not 5 Upplysning om föreningskostnader 

Idrottsverksamhetens kostnader  515 423 
Sponsor/reklamkostnader  10 063 
Försäljningskostnader  117 018 
Summa   642 504 
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Svenska Triathlonförbundet Årsredovisning 2007 
802400-0997 
___________________________________________________________________ 
 
 

  

 
Not 6 Medelantal anställda, löner och andra ersättningar, samt sociala kostnader  
 
Medelantal anställda      2007 

       Antal Varav 
       anställda män 
 
     2,81 65 % 
 

 

Löner och andra ersättningar och 
sociala kostnader     20072 
        Löner och Sociala 
     andra ersätt- kostnader 
     ningar (varav pensions -
                              kostnader)   
 
      800 556 kr 300 777 kr 

       (56 432 kr) 
 
 
 
 
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare   2007  

     Antal Varav  
  män  

Styrelseledamöter  8 5 
Generalsekreterare  1 1  
  

                                                 
1  Här anges antal anställda som beräknats efter en närvarotid på 1920 timmar för normalarbetstid. 
2  Varav 167 498 kr erhölls i lönebidrag från Arbetsmarknadsverket. 
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Svenska Triathlonförbundet Årsredovisning 2007 
802400-0997 
___________________________________________________________________ 
 
 

  

 
Not 7          Inventarier och verktyg   
  2007 
Ingående anskaffningsvärde  29 500 
Årets investeringar  10 351  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  39 851 
 
Ingående avskrivningar enligt plan  25 248 
Årets avskrivning  9 428 
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan  34 676 
 
Bokfört värde  5 175  
 
 
 
Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    
  2007 
Förutbetalda hyror  16 685 
Övriga poster  108 761 
Summa  125 446  
 
 
 
Not 9 Förändring av eget kapital  
 Balanserat Ändamåls Totalt 
 kapital bestämt eget kapital 
Ingående balans 415 674  415 674   
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel  -2 500   
Reservering av ändamålsbestämda medel  20 510  
Årets resultat -60 252    
Utgående balans 355 412 18 010 373 422 
 
 
 
Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
    
  2007 
Upplupna semesterlöner  87 167 
Övriga poster  209 481 
Summa  296 648 
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Verksamhetsplan 2008

Ungdom

Mål 2008

 Att vi skall driva det upplägg med breddläger som grundlades under 2007 med 2-3 tillfällen per
år.

 Att fortsätta att utveckla den organisation som skall jobba med ungdomar och ungdomsfrågor
inom svensk triathlon framöver och sätta denna på plats.

 Fortsätta att ta fram förslag för att förbättra förutsättningarna att utöka ungdomsverksamheten
inom fler klubbar (~50 stycken före 2009). Detta med hjälp av en idrottskonsulenttjänst som bl.a.
skall hantera/följa upp de pengar som delas ut via idrottslyftet. Men även att stötta klubbar i att
söka LOK-stöd och att hela tiden utveckla sin ungdomsverksamhet.

 Fortsätta att jobba med tränare och bygga nätverk mellan dessa samtidigt som vi då kan få en
direktkanal ut till, och pusha/peppa dessa tränare att starta/driva ungdomsverksamhet ute i våra
föreningar.

 Starta upp ett utvecklingslag med sikte på att få till en bredd på toppen om ett antal år (se elit).
 Dessutom skall vi givetvis representera Sverige på de mästerskap som förbundet anser att det

finns skäl för oss att närvara på, se verksamhetsplan för landslagsverksamheten bilaga 1.

Långsiktiga mål

Här gäller samma mål som förra året och tidigare år före det, att skapa förutsättningar för att ha en
verksamhet som ger glädje, gemenskap, inspiration och kunskap för ungdomar och skapa underlaget
för återväxt inom juniorverksamheten och för framgångar inom triathlonsporten.

Planerade aktiviteter (med reservation för eventuella ändringar)

Läger (där aktiviteterna leds av ungdomar från triathlongymnasiet som del i utbildningen):

- Breddläger i Hallstahammar, ev i samband med annan verksamhet (tränarträff, landslag e.d.)
Öppet läger för alla ungdomar

- Breddläger i Falun, ev i samband med annan verksamhet (tränarträff, landslag e.d.)
Öppet läger för alla ungdomar

- Oavsett hur och om det är i samband med andra aktiviteter, genomföra 2 st. tränarträffar med
fokus på ungdomsträning.

- Låta vår idrottskonsulent jobba med ett antal klubbar för att få igång ungdomsverksamhet i så
många klubbar som möjligt. Samtidigt hjälpa dessa klubbar med hur man kan finansiera en
ungdomssatsning och hur man kan utveckla den.

- Genomföra ett ungdoms-SM i form av en ”ungdomsfestival” i Motala. Denna ungdomstävling
skall också vara ungdoms-NM 2008.

- Utvecklingslag som kommer att genomföra egna läger, fysiologiska tester och eventuella
mästerskap (se elit).
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Internationella huvudtävlingar 2007

UEM Stafett för 16-17 åringar samt Nordiskt mästerskapen i Motala

Uttagningskriterier 2007

Se verksamhetsplan för landslagsverksamheten.

Sjukdom eller oförutsedda omständigheter

Som grundregel gäller att möjligheten för att bli uttagen är störst om man kör samtliga tävlingar.
Hänsyn kommer att tas till om han eller hon varit sjuk eller haft frånvaro från någon tävling av annan
orsak. Om triathleten av dessa orsaker inte kan delta ska denne underrätta aktuell
förbundskapten/sportchef.

/ Mikael Stolpe, ansvarig ungdom

Elit - junior, U23 och senior

Syfte

Elit och landslagsverksamhet syftar till att säkra framtida framgångar för Svensk Triathlon på allra
högsta internationella nivå. Det innefattar landslagsaktiviteter för optimal mästerskapsgenomförande
samt att stödja triathlonföreningars uppbyggnad av elitmiljöer genom t ex utbildningsinsatser för
coacher och centrala läger.

Övergripande långsiktiga mål

 Optimal förberedelse, genomförande och dokumentation av triathlonmästerskap
 I samverkan med SOK & RF etablera formen för ett utvecklingslag
 Stödja elitföreningars uppbyggnad av elitmiljöer
 Utveckla landslagsorganisationen och stödresurserna för våra främsta aktiva

Mål

 1 aktiv och en ledare vid Olympiska Spelen i Beijing fokus ”se och lära”
 1 topp 3 placering vid något triathlonmästerskap (EM/VM)
 Två topp 10 placering WC Olympisk distans
 4 aktiva som plockar vardera minst 100 ITU rankingpoäng på seniornivå
 2 aktiva inom 4 % efter segrartid på U23 EM Olympisk distans
 1 topp 6 placering vid stafett UEM/U23 EM
 2 tränare med i ”mentorprogramet”

För att uppnå ovanstående målsättning avser STF att genomföra följande aktiviteter
under 2008

Tränarutveckling
 Ansöka om resursstöd för mentroprogram hos RF inom ramen för Elitstöd 2008
 Genomföra en klubbenkät om idrottens ideella ledare – nuläge i våra klubbar
 Genomföra två tränarträffar, i samband med breddlägret, med inriktning praktik
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 Rekrytera två tränare (klubb) till mentorprogrammet

Fler & bättre yngre aktiva
 Ansöka om resursstöd hos SOK och RF för uppstartande av Utvecklingslaget.
 Arrangera två öppna landslagsläger, ett i Hallstahammar 31 maj-2 juni och ett i Falun

senare i höst.
 Arrangera tre lägerträffar inom ramen för Utvecklingslaget.
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Prioriterade landslagstävlingar

Tävling
Förväntat antal

aktiva Uttagningsdatum Utagningstävlingar A-nivå B-nivå Kommentarer Ansvarig FK

EM Lissabon
08-05-10 2 2008-04-08 Tävlingar 2007/2008

Lisa Nordén
förhandsnominerad Tomas Wiker

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

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

JEM Lissabon
08-05-10 0 2008-04-08 Tävlingar 2007

4 % efter segrartid på
junior Europacup

8 % efter segrartid
på junior Europacup. Matt Richardson

Riktvärde 400 sim 4:20/4:40 4:30/4:55 Herr/Dam

3 km löp 9:15/10:30 9:45/11:30 Herr/Dam

VM Vancouver
08-06-08 1 2008-05-01 Tävlingar 2007 3% efter segrare EC/WC inte aktuellt

Lisa Nordén
förhandsnominerad Tomas Wiker

U-23 VM Vancouver
08-06-08 1 2008-05-01 Tävlingar 2007

4% efter segrare
EC/EM/VM inte aktuellt

Erik Strand
förhandsnominerad Matt Richardson

Riktvärde 1500 sim 18:00/19:45 inte aktuellt

10 km löp 33:30/38:30 inte aktuellt

UNM 16-17 år Motala
08-08-09 6 2008-07-02

Sverige Cup Hallstahammar,
Göteborg, Säter

Tomas Wiker/Mikael
Stolpe tills vidare

Olympiska Spelen
Beijing 08-08-18/19 1 Enligt SOK normer

World Cup & ITU Points race
2006-2007-2008 inte aktuellt Tomas Wiker

VM långdistans Almere
08-08-30 3 2008-07-01

ITU LD World Series alt. 70.3
Schweiz & Österrike och
liknande 3% efter segrare 7% efter segrare

Jonas Colting
förhandsnominerad

Christian
Kirchberger

EM långdistans
Gerdarmer 08-09-06 1 2008-07-01

ITU LD World Series alt. 70.3
Schweiz & Österrike och
liknande 3% efter segrare 7% efter segrare

Jonas Colting
förhandsnominerad

Christian
Kirchberger

U23 EM/NM & U23 EM
Stafett Pulpi 08-09-06 6 2008-08-03

Europa Cup tävlingar väger
tyngst, Sprint SM Säter 4% efter segrare EC

8% efter segrare på
EC Matt Richardson

Riktvärde 1500 sim 18:00/19:30 18:30/20:15

10 km löp 33:30/38:30 35:00/40:00
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JNM/EJC Pulpi
08-09-06 2 2008-08-03

Junior EC + Sverige Cup
Hallstahammar, Göteborg,
Säter, Örserum Matt Richardson

Riktvärde 400 sim 4:20/4:40 4:30/4:55 Herr/Dam

3 km löp 9:15/10:30 9:45/11:30 Herr/Dam

UEM Stafett Pulpi
08-09-07 6 2008-08-03

Sverige Cup Hallstahammar,
Göteborg, Säter, Örserum,
Sundbyholm

Tomas Wiker/Mikael
Stolpe tills vidare

Världscup 2 löpande Egenfinasiering aktiv

Aktiv som placerar
sig på poäng plats
på WC erhåller
resebidrag på
nästkommande WC

Tomas Wiker/Matt
Richardsson

Europa Cup löpande Egenfinasiering aktiv

Aktiv som placerar
sig på poäng plats
på EC erhåller
resebidrag på
nästkommande EC

Tomas Wiker/Matt
Richardsson

Europa Cup Juniorer löpande Egenfinasiering aktiv Matt Richardson
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STF:s Talangutvecklingsprogram Bilaga 1

Mål med projektet
Övergripande målsättning för STF utvecklingsprogram: Att utveckla och utbilda en grupp unga aktiva med
ambitionen att nå världselitnivå (topp 15).

Projekttid: 1 Januari 2008 till hösten 2012

Syfte med projektet
Syftet med programmet är att ”sätta en ny standard” inom Svensk Triathlon. För att lyckas fodras en ambitiös
och målinriktad grupp aktiva och tränare som, med riktade stöd och åtgärder från STF och i samverkan andra
specialidrottsförbund, RF, SOK samt externa partners, får möjlighet till kompetensutveckling, tränings- och
tävlingsstöd för nödvändiga resultatförbättringar. Satsningen fodrar målmedvetenhet och enighet från STF:s
styrelse, anställda, förbundskaptener, föreningar och elitaktiva.

Antal aktiva i projektet: Totalt ca 8-12 st damer och herrar.

Handlingsplan:
1. Selektion:

1. Headhunting av befintliga triathleter genom personliga kontakter och utskick till elitsimmare som
påtalar möjligheten om en alternativ idrottskarriär.

2. Rekrytering av en rikstränare, gärna med erfarenhet och bakgrund från utlandet.
3. Aktiva med tillräcklig träningsbakgrund, prestationsnivå och uttalad målsättning och kapacitet att i

framtiden ta VM och OS medaljer. Under en tid av flera år ska aktiv vara beredd och ha socialt stöd
från familj att avsätta nödvändig tid, minst 20-30 h/v, för träning med stark progression.

4. Uttagning: Första selektering sker vintern 2007-2008, då väntas vi kunna rekrytera 5-6 st aktiva och
därefter sker en årlig rekrytering med en påfyllnad av 2-3 aktiva. År 2010 ska gruppen vara fulltalig.
Vid selektering används STF:s tabell för prestationsbedömmning (bilaga 1) som bygger på en modell
som används av Englands & Canadas Triathlonförbund. För att vara aktuell som deltagare i projektet
ska aktiv uppnå en poängsumma på minst 150 poäng. Ingen av grenarna (simning eller löpning) bör
ligga under den nedre gränsen i det gula zonen (grå om svartvitt).

2. Efter selektion
 Efter selektion av aktiva görs mer omfattande utvärdering av de aktivas träningsbakgrund och

fysiologiska nuläge, i första hand av VO2 max, arbetsekonomi och laktatrösklar i de tre delmomenten,
kroppssammansättning.

 Efter detta läggs ett långsiktigt träningsupplägg (samverkan mellan Rikstränare och annan expertis från
SOK, specialgrentränare, förbundsläkare).

3. Träningsupplägg
 Individuellt träningsupplägg. I samråd med projektansvarig och eventuell hemmatränare konkretiseras

träningsupplägget enligt ovan och praktiska lösningar som tillgång till träningsanläggningar avtalas med
triathlonklubben och/eller specialidrottsklubbar/kommuner på hemmaplan.

 Fokus är på att 1) att utbilda de aktiva till elitidrottare 2) lära vad det innebär att träna triathlon 3) träna
för att kunna träna mer.

 Träningsläger: Regelbundna nationella läger, under 4-6 dagar, samlas gruppen i för gemensam
utbildning & träning. Två gånger per år åker gruppen på 14 dagars värmeläger.

4. Utbildningsinsatser
 Gruppseminarier kommer att genomföras i samband med varje månadsläger efter en förutbestämd

utbildningsplan inom områdena träningslära, tävlingsförberedelse, idrottspsykologi, nutrition och
skadeprevention.
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5. Internationell tävlingserfarenhet
 Inför varje ny tävlingssäsong läggs en tävlingsplan upp för den aktuella gruppen. Antalet internationelle

tävlingar ökar gradvis och typ av tävling går från kategori D tävlingar till kategori A tävlingar enligt en
individuellt anpassad plan (bilaga 2).

6. Uppföljning
 Görs två gånger per år i form av individuella tester (bilaga 3) och enklare fysiologisk utvärdering.

Större utvärdering görs 1 gång per år enligt bilaga 3.

7. Uteslutning av aktiva från projektet
 Av aktiva själva; när som helst under projektets löptid.
 Av projektledning; om ej fastställd prestationsnivå uppnåtts efter 2 år alternativ om aktiv inte bedöms

satsa tillräckligt ambitiöst.

8. Vad får den aktive som deltar av projektet?
 En gedigen utbildning
 Gradvis introducering till den internationella tävlingsarenan
 Träningsläger en gång per månad och två värmeläger/år
 Tillgång till ökad tränarkompetens genom förbättrade resurser för specialträning
 Stöd i systematisk träningsuppföljning och planering av träning
 Medicinsk support, försäkring
 Tillsammans med en grupp andra individer uppleva mycket äventyr, smärta, hög puls, tårar och skratt!

Vad ska göras med de aktiva som ej kommer med i projektet?
De aktiva som ej platsar i utvecklingslaget fortsätter i regionslagen och har möjlighet att delta STF:s breddläger.

Organisation
STF:s styrelse: Beslutar om satsningen, avtal om samverkan med andra triathlon nationer (tillgång till
träningsmiljöer), specialförbund, SOK, avtal med kommuner (tillgång till träningsanläggningar). Externa
sponsorkontakter, och försäkringar (idrottsmedicin och olycksfall/sjukdom)

Sportchef (50%): Projektledning, planering, selektering, ekonomi
Rikstränare (50%). Träningsupplägg och genomförande av det löpande arbetet, säkra aktivas träningsmiljöer.
Triathlonhögskolan i Falun & Riksidrottsgymnasiet i Motala: Tränarsstöd, genomförande av löpande arbete
Medicinsk support: Ta fram program för skadeprevention, kostprogram. Teckna sjukvårdsförsäkring.
Träningsutvärdering: Lugnet Idrottsvetenskapliga Institut, Högskolan Dalarna
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Tabell för prestationsbedömmning Bilaga 1

17-23 år 15-16 år

Män Kvinnor Pojkar Flickor

Simning Löpning Simning Löpning Simning Löpning Simning Löpning

Procent Poäng 400m 3000m 400m 3000m 200m 1500m 200m 1500m

Pace 00:55 02:28 01:00 02:47 00:55 02:28 01:00 02:47

100% 100 03:40 07:25 04:00 08:21 01:50 03:43 02:00 04:11

101% 99 03:42 07:29 04:02 08:26 01:51 03:45 02:01 04:13

102% 98 03:44 07:34 04:05 08:31 01:52 03:47 02:02 04:16

103% 97 03:47 07:38 04:07 08:36 01:53 03:49 02:04 04:18

104% 96 03:49 07:43 04:10 08:41 01:54 03:51 02:05 04:21

105% 95 03:51 07:47 04:12 08:46 01:56 03:54 02:06 04:23

106% 94 03:53 07:52 04:14 08:51 01:57 03:56 02:07 04:26

107% 93 03:55 07:56 04:17 08:56 01:58 03:58 02:08 04:28

108% 92 03:58 08:01 04:19 09:01 01:59 04:00 02:10 04:31

109% 91 04:00 08:05 04:22 09:06 02:00 04:03 02:11 04:33

110% 90 04:02 08:10 04:24 09:11 02:01 04:05 02:12 04:36

111% 89 04:04 08:14 04:26 09:16 02:02 04:07 02:13 04:38

112% 88 04:06 08:18 04:29 09:21 02:03 04:09 02:14 04:41

113% 87 04:09 08:23 04:31 09:26 02:04 04:11 02:16 04:43

114% 86 04:11 08:27 04:34 09:31 02:05 04:14 02:17 04:46

115% 85 04:13 08:32 04:36 09:36 02:06 04:16 02:18 04:48

116% 84 04:15 08:36 04:38 09:41 02:08 04:18 02:19 04:51

117% 83 04:17 08:41 04:41 09:46 02:09 04:20 02:20 04:53

118% 82 04:20 08:45 04:43 09:51 02:10 04:23 02:22 04:56

119% 81 04:22 08:50 04:46 09:56 02:11 04:25 02:23 04:58

120% 80 04:24 08:54 04:48 10:01 02:12 04:27 02:24 05:01

121% 79 04:26 08:58 04:50 10:06 02:13 04:29 02:25 05:03

122% 78 04:28 09:03 04:53 10:11 02:14 04:31 02:26 05:06

123% 77 04:31 09:07 04:55 10:16 02:15 04:34 02:28 05:08

124% 76 04:33 09:12 04:58 10:21 02:16 04:36 02:29 05:11

125% 75 04:35 09:16 05:00 10:26 02:17 04:38 02:30 05:13

126% 74 04:37 09:21 05:02 10:31 02:19 04:40 02:31 05:16

127% 73 04:39 09:25 05:05 10:36 02:20 04:43 02:32 05:18

128% 72 04:42 09:30 05:07 10:41 02:21 04:45 02:34 05:21

129% 71 04:44 09:34 05:10 10:46 02:22 04:47 02:35 05:23

130% 70 04:46 09:39 05:12 10:51 02:23 04:49 02:36 05:26

131% 69 04:48 09:43 05:14 10:56 02:24 04:51 02:37 05:28

132% 68 04:50 09:47 05:17 11:01 02:25 04:54 02:38 05:31

133% 67 04:53 09:52 05:19 11:06 02:26 04:56 02:40 05:33

134% 66 04:55 09:56 05:22 11:11 02:27 04:58 02:41 05:36

135% 65 04:57 10:01 05:24 11:16 02:29 05:00 02:42 05:38

136% 64 04:59 10:05 05:26 11:21 02:30 05:03 02:43 05:41

137% 63 05:01 10:10 05:29 11:26 02:31 05:05 02:44 05:43

138% 62 05:04 10:14 05:31 11:31 02:32 05:07 02:46 05:46

139% 61 05:06 10:19 05:34 11:36 02:33 05:09 02:47 05:48
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140% 60 05:08 10:23 05:36 11:41 02:34 05:12 02:48 05:51

141% 59 05:10 10:27 05:38 11:46 02:35 05:14 02:49 05:53

142% 58 05:12 10:32 05:41 11:51 02:36 05:16 02:50 05:56

143% 57 05:15 10:36 05:43 11:56 02:37 05:18 02:52 05:58

144% 56 05:17 10:41 05:46 12:01 02:38 05:20 02:53 06:01

145% 55 05:19 10:45 05:48 12:06 02:39 05:23 02:54 06:03

146% 54 05:21 10:50 05:50 12:11 02:41 05:25 02:55 06:06

147% 53 05:23 10:54 05:53 12:16 02:42 05:27 02:56 06:08

148% 52 05:26 10:59 05:55 12:21 02:43 05:29 02:58 06:11

149% 51 05:28 11:03 05:58 12:26 02:44 05:32 02:59 06:13

150% 50 05:30 11:07 06:00 12:31 02:45 05:34 03:00 06:16

151% 49 05:32 11:12 06:02 12:37 02:46 05:36 03:01 06:18

152% 48 05:34 11:16 06:05 12:42 02:47 05:38 03:02 06:21

153% 47 05:37 11:21 06:07 12:47 02:48 05:40 03:04 06:23

154% 46 05:39 11:25 06:10 12:52 02:49 05:43 03:05 06:26

155% 45 05:41 11:30 06:12 12:57 02:51 05:45 03:06 06:28

156% 44 05:43 11:34 06:14 13:02 02:52 05:47 03:07 06:31

157% 43 05:45 11:39 06:17 13:07 02:53 05:49 03:08 06:33

158% 42 05:48 11:43 06:19 13:12 02:54 05:52 03:10 06:36

159% 41 05:50 11:48 06:22 13:17 02:55 05:54 03:11 06:38

160% 40 05:52 11:52 06:24 13:22 02:56 05:56 03:12 06:41

161% 39 05:54 11:56 06:26 13:27 02:57 05:58 03:13 06:43

162% 38 05:56 12:01 06:29 13:32 02:58 06:00 03:14 06:46

163% 37 05:59 12:05 06:31 13:37 02:59 06:03 03:16 06:48

164% 36 06:01 12:10 06:34 13:42 03:00 06:05 03:17 06:51

165% 35 06:03 12:14 06:36 13:47 03:01 06:07 03:18 06:53

166% 34 06:05 12:19 06:38 13:52 03:03 06:09 03:19 06:56

167% 33 06:07 12:23 06:41 13:57 03:04 06:12 03:20 06:58

168% 32 06:10 12:28 06:43 14:02 03:05 06:14 03:22 07:01

169% 31 06:12 12:32 06:46 14:07 03:06 06:16 03:23 07:03

170% 30 06:14 12:37 06:48 14:12 03:07 06:18 03:24 07:06

171% 29 06:16 12:41 06:50 14:17 03:08 06:20 03:25 07:08

172% 28 06:18 12:45 06:53 14:22 03:09 06:23 03:26 07:11

173% 27 06:21 12:50 06:55 14:27 03:10 06:25 03:28 07:13

174% 26 06:23 12:54 06:58 14:32 03:11 06:27 03:29 07:16

175% 25 06:25 12:59 07:00 14:37 03:13 06:29 03:30 07:18

176% 24 06:27 13:03 07:02 14:42 03:14 06:32 03:31 07:21

177% 23 06:29 13:08 07:05 14:47 03:15 06:34 03:32 07:23

Övriga parametrar för bedömning av utvecklingspotential:
 Träningsbakgrund – simkapacitet och löptålighet
 Potential som framtida ”Team åkare”
 Kroppssammansättning
 Tidigare meriter i annan idrott
 Mental mognad
 Egna tankar och inställning
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Introducering på den internationella tävlingsarenan

D. Enstaka tävling i Norden eller norra Tyskland ex junior Europacuper
B. Bundesliga division 1, Europacuper (som ger ITU poäng)
B. Utomeuropeiska ITU-Pointrace, U 23 mästerskap, junior mästerskap (EM/VM)
A. World Cup, Senior mästerskap (VM/EM/OS)

Tester för träningsutvärdering

Fält tester (2-3 ggr/år):
Simning:
400 frisim allout! Ta tiden, gärna i samband med simtävling
24 x 100 frisim start 1.40. Ta tid på varje hundring och räkna ut snitt tid.
Måltid: Herr 1:04, Dam: 1:10
50 frisim maximal insats. Måltid Herr <26 s Dam <30s
Cykel:
4 minuter Time trial, mät puls, laktat och medeleffekt
Löpning:
1,5 alternativ 3 km all out! Ta tiden

Allmänstyrka: Dips, Chins, brutalbänk, spänst

1 ggr/år:
VO2 max Cykel (Padilla) och löpning
Peak Power 10 sekunder
7 x 200 frisim progressivt vila 60 s (provtagning), laktat, puls, armfrekvens
Löpekonomi 6 (7) x 4 minuter: Herr 12-14-16-18-19-20-(21) km/h Dam: 10-12-14-16-17-18-(19) km/h,
frekvens 10 steg på varje ramp

/ Tomas Wiker, sportchef

Bredd

STF kommer fortsätta utveckla de licenserbjudanden som finns. Syftet är att den som köper
idrottsrelaterade produkter snabbt skall tjäna in kostnaden för licensen.

Vi kommer att arrangera en gemensam resa för age group till EM på olympisk distans i
Lissabon/Portugal. STF förbokar hotell och tar fram ett resealternativ. Det kommer att finns en
koordinator som är ansvarig för age group på plats. I samband med denna resa kommer en
klädkollektion för age group att tas fram.

Inom ramen för Svenska Triathlon Cupen kommer det att arrangeras cuper i samtliga age group
klasser. Syftet är att inspirera till att köra så många tävlingar som möjligt under säsongen.

/ Fredrik Nilsson, ansvarig bredd
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Arrangemang

 Stödja arrangörer
 Samordna svenska cuper
 Arrangörsträffar och arrangörsmanualer
 Utbilda tekniska delegater
 Ansvara för och utveckla reglemente

Stödja ambitiösa arrangörer
Genom STF:s satsning på Svenska Triathlon Cupen och våra SM-arrangemang vill vi lyfta vissa
arrangemang till en nivå som skall vara normgivande för tävlingar på högsta nationella nivå.

Svenska Mästerskap 2008
SM Triathlon sprintdistans Säter 28 juni
SM Triathlon olympisk distans vakant
SM Triathlon långdistans Kalmar 2 augusti
SM Duathlon Malmö 21 september

Genom Stöd, Uppmuntran, Utbildning och Samordning
Skall vi verka för att få 20 arrangemang under säsongen utöver SM och Cup.

Arrangörsträffar och manualer
Inom ramen för Svenska Triathlon Cupen arrangeras två arrangörsträffar med de ansvariga
tävlingsledarna inför säsongen.

Utbilda Tekniska Delegater
Under året planerar TK att genomföra en utbildning av tre Tekniska Delegater så att vi har nio
styck vid årets slut.

Vi planerar också att förändra de TD-rapporter som skrivs för att få till en bättre och tydligare
återkoppling till arrangörerna om vilka förbättringar som bör göras.

Utbilda Domare
TK kommer att genomföra en central domarfortbildning. De personer som verkat som domare
tidigare ska nu få möjlighet att utöka sina kunskaper och därefter kunna fungera som huvuddomare.

/ Peter Dörlich, ansvarig tävlingskommittén
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Svenska Triathlon Cupen

I Svenska Triathlon Cupen 2008 kommer följande tävlingar att ingå:

Hallstahammar 1 juni
Göteborg 15 juni
Säter 28 juni SM sprint
Örserum 5 juli
Motala 9 augusti USM/UNM (endast ungdom)
Eskilstuna 17 augusti
Stockholm 24 augusti SM olympisk (ej ungdom)

Syftet med STC är att skapa en attraktiv serie med hög status, där vi kan exponera kärnverksamheten
och sponsorer. Vi fokuserar på områdena inramning, marknadsföring och media. STC planeras och
genomför i samarbete med representanter från förbundet och de arrangörer som ingår i cupen.

Cuper genomförs i klasserna: senior/elit, ungdom, junior, master och förening.

STC är ett treårsprojekt där 2008 är sista året. Cupen kommer därefter att utvärderas innan beslut kan
fattas om och i så fall hur den skall drivas vidare. Det behövs fler personer än i dag som medverkar i
det praktiska genomförandet för att vi skall kunna etablera STC på det sätt vi önskar.

/ Charlotta Svärd, cup general

Utbildning

STF planerar att arrangera en tränarutbildning steg 1 och steg 2 under hösten 2008. Stegutbildningen
arrangeras i samarbete med Bosöns Idrottsfolkhögskola. Det innebär att vi får tillgång till kvalificerade
lärare inom områdena fysiologi, idrottspsykologi och ledarskap. Till utbildningarna kopplas föreläsare
med hög kunskap om triathlonträning.

STF kommer att nyttja och marknadsföra SISU idrottsutbildarnas utbildning Plattformen.
Utbildningen är en gränsöverskridande barn- och ungdomsledarutbildning.

På Triathlongymnasiet i Motala ges tolv triathleter under tränarna Micke Thorén och Joachim Willéns
ledning möjlighet att kombinera en elitidrottssatsning och studier. STF kan genom ett samarbete med
Falu Kommun erbjuda åtta triathleter motsvarande möjligheter på högskolenivå. Studierna sker på
Högskolan Dalarna och tränaren Tomas Wiker är anställd av Falu Kommun på halvtid (den andra
halvtiden är Tomas anställd av STF som sportchef).

/ Lotta Kellander, ansvarig utbildning
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Omvärld

Det svenska bidraget till triathlons utveckling internationellt har varit stort och betydelsefullt ända
sedan de internationella förbunden ITU och ETU bildades. Utan svensk insats hade triathlon till
exempel inte varit med på det olympiska programmet. Ledstjärnan i det internationella arbetet har
varit att värna om de demokratiska principer som vår idrottsrörelse bygger på. 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 60 000kr från RF för att Ria Damgren ska
bli omvald i ITU Executive Board i samband med ITU kongress i Madrid i slutet av året.

Sverige kommer under året att vara representerad på både ETU:s kongress i Lissabon, Portugal och
ITU:s i Madrid. 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 isamband med världscup tävlingar. Alla
aktiviteter under året kommer att ha fokus på att Sverige får en av platserna i ITU styrelse även under
nästa 4 års period.

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 så som SOK årsmöte,
Rikidrottsforum, RF Ordförande konferens mm.

/ Ria Damgren Nilsson, ansvarig omvärld

Kommunikation

Nyhetsbrevet etableras under våren. Relevant mottagarlista (sponsorer, press, makthavare etcetera)
arbetas fram och kompletteras med klubbar och licensierade triathleter. Prenumerationsfunktion på
hemsidan sjösätts i samband med lanseringen av nyhetsbrevet. Utvecklingen när det gäller antalet
mottagare och prenumeranter följs upp på varje styrelsemöte. Detta gäller också antalet träffar på
hemsidan.

Hemsidan stödjer nyhetsbrevet och förenklingen av innehåll och struktur fortsätter.

Förbundets intranät skall ses över och kopplas tydligare till våra olika verksamhetsansvar.

/ Niklas Nilsson, ansvarig kommunikation
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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.

Då 2008 är ett OS år och vi med största sannolikhet kommer att ha en svensk deltagare i OS-truppen,
kommer vi med olika aktiviteter försöka att öka synligheten i media. Presentationer om triathlon och
Lisa Nordén kommer att tas fram och skickas till nyhetsredaktioner, samtidigt som vi tar kontakt för
att skapa möten. Vi kommer också att ha en speciell OS avdelning på hemsidan.

Vi kommer fortsätta att skicka regelbundna pressreleaser om viktiga nationella och internationella
triathlonnyheter, samt kontakta reportrar på olika redaktioner.

Förutom de samarbetspartner som STF har idag startar ett nytt samarbete med företaget GARMIN från
och med 2008. GARMIN blir official supplier och förser oss med produkter till vårt utvecklingslag
och delar av landslagstruppen, priser i STC och utrustning till arrangörer för att mäta upp simbanor.
2008 ser både STF och GARMIN som ett år då vi lär känna varandra för att se hur vi kan utveckla
samarbetet i framtiden.

/ Jan Nilsson, ansvarig marknad
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Resultat 2007 och budget 2008

Resultat 2007 Budget 2008

Ingående balans 415 674 355 412

INTÄKTER
Arrangemang 102 030 335 000

Svenska Cupen 144 638
Bredd 281 579 234 000

Ungdom 35 678 90 000
Projekt Tri-Sim 295 876

Elit 295 063 270 000
Marknad 3 510 0

Kommunikation 0 0
Utbildning 0 0
Omvärld 40 000 60 000
Ledning 100 600
Kansli 0 0

Personal 199 972 170 000
Gemensam 1 390 399 1 798 000

Summa intäkter 2 889 345 2 957 000

KOSTNADER
Arrangemang 76 603 507 000

Svenska Cupen 278 437
Bredd 138 532 100 000

Ungdom 89 885 292 000
Projekt Tri-Sim 300 816

Elit 516 619 542 000
Marknad 71 428 68 000

Kommunikation 8 650 10 000
Utbildning 1 576 4 000
Omvärld 28 233 60 000
Ledning 234 714 142 000
Kansli 136 137 150 000

Personal 1 034 760 1 049 000
Gemensam 33 217 36 000

Summa kostnader 2 949 607 2 960 000

ÅRETS RESULTAT -60 262 -3 000

Utgående balans 355 412 352 412
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Vision.

Verksamhetsidé och värdegrund.

Gemensamma mål och hur vi når dem.
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Verksamhetsidé för Svensk Triathlon

Svensk Triathlon erbjuder alla
en aktiv livsstil och ökat välbefinnande

genom omväxlande träning
och spännande tävlingar
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Verksamhetsidé för Svensk Triathlon
• Svensk Triathlon

Svensk triathlon utgörs av medlemmar, föreningar och förbund som tillsammans arbetar för att
utveckla och sprida idrotten triathlon såväl nationellt som internationellt.

• Alla
Triathlon kan utövas och upplevas av alla. Ung som gammal. Tjej som kille. Motionär som elit.

• Aktiv livsstil
Det är attraktivt att förknippas med de värden som triathlon står för. Triathlon är inte bara träning
och tävling – det är ett sätt att leva.

• Ökat välbefinnande
Omväxlande träning, upplevelsen av spännande tävlingar och en aktiv livsstil bidrar till både
psykiskt och fysiskt välbefinnande.

• Omväxlande träning
”En triathlon i veckan” – simning, cykling och löpning är allsidig och omväxlande träning.

• Spännande tävlingar
Triathlon är spännande för såväl aktiva som publik. Tävlingarna är dynamiska genom de skiftande
krav som simning, cykling och löpning innebär.
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Värdegrund för Svensk Triathlon

• Glädje• Glädje

• Engagemang

• Hänsyn

• Utvecklande

• Gränslöst
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Värdegrund - Glädje

• Positivt klimat

• Uppmuntran

• Motivation
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Värdegrund - Engagemang

• Positiv attityd

• Delaktighet

• Inspiration

• Uppmuntran

• Ansvarstagande
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Värdegrund - Hänsyn

• Förståelse för varandra

• Fairplay

• Ödmjukhet
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Värdegrund - Utvecklande

• Bli bättre• Bli bättre

• Nytänkande

• Nyfikenhet

• Lärande

Bilaga 5

49



Värdegrund - Gränslöst
Allt är möjligt

• Samarbete och samverkan
– mellan föreningar och förbund

– med andra organisationer

– mellan föreningar
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Vision för Svensk Triathlon

• Triathlon ska vara den mest kända• Triathlon ska vara den mest kända
och populära konditionsidrotten.

• Triathlon ska vara enkelt att utöva
och tillgängligt för alla.
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Verksamhetsområden

• Arrangemang • Marknad• Arrangemang

• Bredd

• Ungdom

• Elit

• Marknad

• Kommunikation

• Utbildning

• Omvärld
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Arrangemang - mål

2012 skall Svensk Triathlon2012 skall Svensk Triathlon

• Arrangera 40 tävlingar

• Arrangera en internationell tävling

• Genomföra SM och en etablerad cup av
hög status och kvalitet

Bilaga 5

53



Bredd - mål

2012 skall Svensk Triathlon2012 skall Svensk Triathlon

• Ha 4 000 motionärsstarter

• Ha 1 200 licensierade triathleter

• Ha 3 000 medlemmar i föreningarna
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Ungdom - mål

2012 skall Svensk Triathlon2012 skall Svensk Triathlon

• Ha 20 föreningar som bedriver en aktiv
ungdomsverksamhet

• Redovisa 18 000 lokstödstimmar

• Ha 60 startande ungdomar, 30 tjejer och
30 killar, i ungdoms-SM
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Elit - mål

2012 skall Svensk Triathlon2012 skall Svensk Triathlon

• Årligen vinna medalj vid internationella
mästerskap

• Tre aktiva ingår i SOK:s program mot
OS 2012-2016

• Två triathlon utvecklingscentra i Sverige
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Marknad - mål

2012 skall Svensk Triathlon2012 skall Svensk Triathlon

• Teckna samarbetsavtal till ett värde av 2
miljoner kronor

• Stärka varumärket Svensk Triathlon

• Öka medias intresse för triathlon
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Kommunikation - mål

2012 skall Svensk Triathlon2012 skall Svensk Triathlon

• Ha 1 000 000 sidvisningar och 100 000
unika besökare på hemsidan

• Utge 12 nyhetsbrev till 4000
prenumeranter

• Ha en tydlig och snabb kommunikation
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Utbildning - mål

2012 skall Svensk Triathlon2012 skall Svensk Triathlon

• Ha 20 föreningar med minst en utbildad
och verksam ledare/tränare

• Ha 20 föreningar som genomfört utbildning
i föreningskunskap

• Redovisa 6000 SISU timmar
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Omvärld - mål

2012 skall Svensk Triathlon2012 skall Svensk Triathlon

• Vara representerat i viktiga organ, såväl
internationellt som nationellt

• Driva påverkans- och idrottspolitiskt arbete

• Samverka med andra organisationer
(omvärldsarbete, erfarenhetslärande)
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Arrangemang - aktiviteter
SF
Tät kommunikation med tävlingsledare Reglemente
Tävlingsledarutbildning, steg 1-3 Verka för att få hit internationellt arrangemangTävlingsledarutbildning, steg 1-3 Verka för att få hit internationellt arrangemang
Arrangörsmanual
Arrangörsträffar – SM / SCT
Arrangörsstöd – hemsida,
Tekniska delegater
Huvuddomare

Distrikt
Arrangörsträffar regionalt
Samordna resurser

Förening
Arrangera tävlingar
Medverka på arrangörsträffar
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Ungdom - aktiviteter
SF
Adressregister – tär kommunikation
Nationella samlingarNationella samlingar
Tillsätta utveckla fk rollen
Uppmuntra föreningarna att starta ungdomsverksamhet
Utveckla mötesplatser för tränare / ledare
Triathlonfestival
Utbilda underlätta lokstöd

Distrikt
Regionala samlingar

Förening
Utse ungdomsansvarig
Bedriva ungdomsverksamhet av utbildade ledare
Prestera och redovisa lokstöd
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Elit - aktiviteter
SF

Tränarnätverk

UtvecklingslagUtvecklingslag

Mästerskapsförberedelser

Underlag för kvalitetssäkring av prestation TPC (checklista)

Stödteam landslag

Samlingar

Uppdaterad kravanalys och utvecklingstrappa

Tydliga landslagskriterier

RIG

Högskolan

Distrikt

nada

Förening

Stimulera elitverksamhet

Samverka med andra idrotter
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Bredd - aktiviteter

SF

Bra licenserbjudande

Bra kommunikation

Mästerskapspaket

Marknadsföringsaktiviteter

Distrikt

Förening

Gemensamma träningar

Uppdaterade medlemsregister

Uppmuntra tävlingsdeltagande

Marknadsföra föreningen
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Utbildning - aktiviteter

SF

Arrangera tränarutbildningarArrangera tränarutbildningar

Arrangera utbildningar även för andra grupper (TD, HD och TL etcetera)

Certifiering

Föreningsutvecklingsutbildningar

Informera och följa upp studietimmar

Distrikt

Samordna utbildningar (SISU och studiecirklar)

Förening

Genomföra och redovisa studietimmaraktiviteter
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Kommunikation - aktiviteter

SF

Uppdatering och optimering av hemsidanUppdatering och optimering av hemsidan

Tillsätt webbmaster

Framtagande av nyhetsbrev

Intranät

Distrikt

Förening
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Omvärld - aktiviteter

SF

Aktiv medverkan ITU och ETU kongresser, samt andra arrangemangAktiv medverkan ITU och ETU kongresser, samt andra arrangemang

Medverkan utredningsgrupper

Inhämta kunskap och erfarenhet, samt förmedla denna

Obligatoriskt svar på remisser och liknande

Aktivt opinionsarbete
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Marknad - aktiviteter

SF

MarknadsföringsstrategiMarknadsföringsstrategi

Presentation

Besöka potentiella sponsorer

Pressreleaser

Nyhetsbrev

Distrikt

Förening
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Styrelsens förslag avseende STF stadgar

Bakgrund

Vid RF-stämman 2007 beslutades om ändringar i RF:s stadgar angående revision av SF.
Förändringen innebär att man frångår ordningen där SF utser en revisor och RF en för att granska
SF:s verksamhet, räkenskaper och förvaltning. Istället utser SF en revisor och på RF inrättas en
controllerfunktion.

Till följd av beslutet behöver SF göra konsekvensändringar i sina stadgar.

Förbundsstyrelsen föreslår att årsmötet antar tillägg och ändringar i STF stadgar
enligt nedan:

Förslag på ny text är fet kursiv, förslag på text som skall utgå är överstruken.

3 Kap Förbundsmöte

3.3 § Beslutmässighet samt yttrande- och förslagsrätt

Förbundsmöte är beslutmässigt med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning
deltar i mötets beslut.

Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte tillkommer - förutom ombuden - förbundsstyrelsens
ledamöter, hedersledamöter, revisorerna, ledamöter i förbundets kommittéer och motionär i vad
avser egen motion.

3.5 § Ärenden vid förbundsmötet

7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående kalenderår/verksamhetsår,
b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för föregående kalenderår/verksamhetsår

samt
c) revisorernas berättelse revisionsberättelsen för samma tid,

Bilaga 6

69



Svenska Triathlonförbundet

16. val av två revisorer och personliga suppleanter revisor och personlig suppleant med uppgift
att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en tid av ett år.
Minst en av revisorerna och dennes suppleant skall vara av kommerskollegium auktoriserad
eller godkänd revisor. Minst en av revisorerna och dennes suppleant utses av RF. Revisor och
dess personliga suppleant skall vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor med
revisorsexamen.

3.9 § Extra förbundsmöte

Förbundsstyrelsen får sammankalla extra förbundsmöte, om sådant möte behövs.

Vidare är förbundsstyrelsen skyldig att kalla till extra förbundsmöte, när revisorerna med angivande
av skäl skriftligen så kräver, eller när det begärs av organisationer som tillsammans representerar
minst en tiondel av antalet röster enligt upprättad röstlängd.

5 Kap Revisorer och revision

5.1 § Revisorer och revision

Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av minst två auktoriserade
eller godkända revisorer, en auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen.
däribland en medlem av RF:s revisionskommitté.

Förbundsstyrelses räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna revisorn senast
en månad före förbundsmötet. Handlingarna skall efter verkställd revision med revisorernas
berättelse revisionsberättelsen vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 14 dagar före
förbundsmötet.
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Styrelsens förslag avseende tävlingsreglementet

Förbundsstyrelsen föreslår att årsmötet antar ändringar och tillägg i tävlingsreglementet att
gälla från och med 2008 enligt nedan:

A Gemensamma bestämmelser

5.5.1 Svenska mästerskap (SM/JSM) och Riksmästerskap (RM/USM) anordnas vid tävlingar,
som fastställts av förbundsstyrelsen, enligt tabellen nedan. SM/JSM/RM/USM samordnas arrangörsmässigt och genomförs under en och
samma helg:
- dels på Olympisk distans för alla berörda klasser,
- dels på sprintdistans för alla berörda klasser och lagstafett.

Not. RFs medlajer får inte delas ut för USM.

Distans K l a s s e r
Ungdom Juniorer Seniorer Masters
M/K17 MJ / KJM/K 21 M/K35 osv.

Sprint USM JSM SM RM
.

Olympisk Får ej tävla på JSM SM RM
denna distans

Lång Får ej tävla på Får ej tävla på SM RM
denna distans denna distans

Lagstafett SM 3-mannalag för K resp. M. Medlemmar ur samtliga RM gemensamt
3 x dessa klasser får ingå. Blandade lag (M+K) tillåtna och för samtliga

(0,4-20-4) tävlar då i herrklassen. åldersgrupper.
Föranmälda Masters, juniorer och ungdom må ingå i föreningens SM-lag. Blandade lag (M+K) tillåtna och
3-mannalag tävlar då i herrklassen.

Förslag 1: Att överstruket utgår.

Motivering: För att i framtiden ha möjligheten att arrangera separata Elit, Master (veteran)
och Ungdoms SM bör stycket tas bort. Några planer att till exempel separera SM senior från RM
master finns dock inte i dagsläget.

Förslag 2: Att lagstafettens distanser ändras till 3 x (300 meter – 8 km – 2 km)

Motivering: Det är en anpassning efter den distans som tillämpas internationellt. Det innebär
också en mer intensiv och mindre utdragen tävling.

Tidigare lydelse:
5.5.9 JSM/SM Sprintdistans skall arrangeras med drafting tillåten under cykelmomentet. JSM/SM Olympisk distans kan arrangeras
antingen med eller utan drafting tillåten.

3.2 Tävlingsförhållanden
Arrangör kan få tillstånd att anordna tävling, vid vilken det är tillåtet "att ligga på rulle" (se C.3.7.) under följande villkor:
- tillståndet gäller endast elittriathleter, d v s sådana som har stor erfarenhet av cykeltävlingar och erkänd skicklighet,
- antalet deltagare i klassen (startvågen) maximeras till 70 st.
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- cykelbanan skall vara avspärrad för annan trafik (särskilt tillstånd och medverkan från polismyndigheten), när klunga(or) av cyklister
passerar korsningar och tillfarter,
- cykelbanan skall vara avspärrad och övervakad så att åskådare och gångtrafikanter m fl hindras att komma ut på cykelbanan vid
cyklisternas passage.

Arrangör, som önskar genomföra tävling med ”drafting” tillåten, skall göra en särskild framställning om detta. Därvid skall redovisas
cykelbanans sträckning, åtgärder för avspärrning (särskilt polistillstånd och polismedverkan), beräknat antal deltagare i berörd klass.
Cykelbanan skall kontrolleras och godkännas av Svenska Triathlonförbundet före tillstånd ges.
Vid tävlingar som ska arrangera en ”drafting” tävling skall ovan angivna villkor uppfyllas.
Vid svenska mästerskap är drafting under cykelmomentet endast tillåten vid JSM/SM på sprintdistans, olympisk distans och duathlon på
duathlondistans. Se punkt A 5.5.9. Alla andra arrangörer är välkomna att ansöka om att arrangera en drafting tävling på alla distanser.

Föreslagen lydelse (tillägg fet – borttaget överstryket):
5.5.9 USM/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.

3.2 Tävlingsförhållanden
Arrangör kan få tillstånd att anordna tävling, vid vilken det är tillåtet "att ligga på rulle" (se C.3.7.) under följande villkor:
- tillståndet gäller endast elittriathleter, d v s sådana som har stor erfarenhet av cykeltävlingar och erkänd skicklighet,
- antalet deltagare i klassen (startvågen) maximeras till 70 st.
- cykelbanan skall vara avspärrad för annan trafik (särskilt tillstånd och medverkan från polismyndigheten), när klunga(or) av cyklister

passerar korsningar och tillfarter,
- cykelbanan skall vara avspärrad och övervakad så att åskådare och gångtrafikanter m fl hindras att komma ut på cykelbanan vid
cyklisternas passage.

Arrangör, som önskar genomföra tävling med ”drafting” tillåten, skall göra en särskild framställning om detta. Därvid skall redovisas
cykelbanans sträckning, åtgärder för avspärrning (särskilt polistillstånd och polismedverkan), beräknat antal deltagare i berörd klass.
Cykelbanan skall kontrolleras och godkännas av Svenska Triathlonförbundet före tillstånd ges.
Vid tävlingar som ska arrangera en ”drafting” tävling skall ovan angivna villkor uppfyllas.
Vid svenska mästerskap är drafting under cykelmomentet endast tillåten vid USM/JSM/SM på sprintdistans, JSM/SM olympisk distans,
USM/JSM/SM /RM stafett och vid USM/JSM/SM duathlon på duathlondistans, . Se punkt A 5.5.9. Alla andra arrangörer är välkomna att
ansöka om att arrangera en drafting tävling på alla distanser.

Motivering: Syftet med förändringen är att göra det möjligt att arrangera mästerskap i stafett med
drafting tillåten under cykelmomentet. Det är en anpassning till det internationella formatet.

Tidigare lydelse:

5.5.5 Lagtävling och stafettävling räknas
- vid SM/JSM/RM/USM/DM/JDM för män resp. kvinnor oavsett antal startande lag i klassen.
Vid lagtävling summeras tiderna för föreningens tre bästa deltagare i respektive klass samman. Mastersklassernas olika åldersgrupper räknas
som en klass. Om föreningen är representerad med flera lag räknas de tre bästa resultaten till lag 1, nästa tre resultat till lag 2 osv. Master får
ingå i seniorlag, men måste då delta individuellt i seniorklass.
Vid stafettävling är blandande lag (M+K) tillåtna och tävlar då i herrklassen. Master, junior och ungdom får ingå i föreningens SM-stafettlag.
Underlag till stafettävling gäller från att sista tid för registrering och hämtning av nummerlapp skett.

Föreslagen lydelse:

5.5.5 Lag- och stafettävling

Lagtävling räknas
- vid USM för pojkar respektive flickor oavsett antal startande lag i klassen.
Vid lagtävling summeras tiderna för föreningens tre bästa deltagare i respektive klass samman. Om föreningen är representerad med flera lag
räknas de tre bästa resultaten till lag 1, nästa tre resultat till lag 2 osv.

stafettävling räknas
- vid SM/JSM/RM/USM/DM/JDM för män resp. kvinnor oavsett antal startande lag i klassen.
Vid stafettävling är blandande lag (M+K) tillåtna och tävlar då i herrklassen. Master, junior och ungdom får ingå i föreningens SM-stafettlag.
Underlag till stafettävling gäller från att sista tid för registrering och hämtning av nummerlapp skett.

Motivering: Genom att slopa lag-SM minskas antalet svenska mästare per år från dagens 72
avsevärt och vi höjer statusen på våra mästerskap.
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Svenska Triathlonförbundet

B. Administrativa bestämmelser

2.1.1 Arrangör i triathlon, duathlon eller variant (se A.3) skall vara förening(ar) eller allians av föreningar, som är medlemsansluten(na) till
Svenska Triathlonförbundet, eller annan juridisk person.

Förslag: Att sista ledet (fet) i meningen läggs till, med innebörd att även annan juridisk person
kan ges sanktion för ett arrangemang.

Motivering: Den nuvarande bestämmelsen innebär att de företag som arrangerar tävlingar inte
kan söka sanktion om de inte bildar en ”pappersförening”. Detta förekommer avseende ett antal
arrangemang idag. Alternativ till detta är att avtal ingås mellan en idag ansluten förening och ett
aktiebolag. Vid större arrangemang är inte detta en bra lösning varken för föreningen eller för
bolaget då avtalet omfattande och komplext. Det är av största vikt att vi äger vår idrott på så sätt
att tävlingar arrangeras under våra tävlingsregler. Genom att tillåta att annan juridisk person kan
beviljas sanktion är dessa samtidigt bundna att tillämpa vårt regelmente.
Sanktionsansökningsavgiften för annan juridisk person föreslås bli 1500 kronor.

Tidigare lydelse:
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 ETU Competition Rules. Avvikelser måste dock uppmärksammas vid svenskt
tävlingsdeltagande utomlands.

Reglerna gäller triathlon, duathlon, aquathlon och vintertriathlon. Avvikelser från dessa regler får endast ske efter tillstånd av Svenska
Triathlonförbundet. Arrangörsförening anmäler och motiverar erforderliga avvikelser vid sanktionsansökan (se B.2.2).”

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

Föreslagen lydelse (borttaget överstryket):
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 ETU Competition Rules. Avvikelser måste dock uppmärksammas vid svenskt
tävlingsdeltagande utomlands.

Reglerna gäller triathlon, duathlon, aquathlon och vintertriathlon. Avvikelser från dessa regler får endast ske efter tillstånd av Svenska
Triathlonförbundet. Arrangörsförening anmäler och motiverar erforderliga avvikelser vid sanktionsansökan (se B.2.2).”

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

Motivering: Av hävd beslutas reglementesfrågor av årsmötet och STF (förbundsstyrelsen)
har haft möjlighet att besluta om avvikelse endast om det angetts i sanktionsansökan. Syftet
med förändringen är att skapa en möjlighet att då en regel är uppenbart missanpassad i en
specifik situation skall förbundsstyrelsen ha möjlighet att meddela avvikelse även om det inte
angivits i sanktionsansökan.
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Styrelsens förslag avseende tävlingsreglementet

Förbundsstyrelsen föreslår att årsmötet antar ändringar och tillägg i
tävlingsreglementet enligt nedan; markerat med grått.

…………………………………………………………………………………………………….

B. Kapitlet – Administrativa bestämmelser
8.1 Sammansättning

Udda antal ledamöter. Vid mästerskap 5 ledamöter och övriga tävlingar 3.

TD i förekommande fall (ordförande). En representant för arrangörsföreningen. En representant för en eller flera

deltagande föreningar (med kännedom om triathlon och dess regler) ingår om möjligt. Tävlingsledaren, domare, och

tävlingsdeltagare får ej ingå i juryn. Tävlingsledaren och huvuddomare står vid behov till juryns förfogande.

Juryns ledamöter kungörs före tävlingen (anslagstavla, speaker) och markeras med t ex namnskylt.

Motivering:

Förtydligande om antalet ledamöter vid mästerskap och vanliga arrangemang, dvs vid SM ska det vara en större

jury. Förtydligande att domare och huvuddomare inte får ingå i juryn, samt att de ska stå till förfogande.

……………………………………………………………………………………………..

9.3 Protest

Protest kan göras mot medtävlares uppträdande, andra parter inblandade i regelbrott, felaktigheter i tävlingens

organisation och beslut av domare. Protest får endast inlämnas av deltagare, lagledare eller representant för deltagande

förening.

Protest skall vara skriftlig och undertecknad av den protesterande och bör åtföljas av tillgängligt bevismaterial. Protest mot

bestämmelser och arrangemang m m skall inlämnas snarast när förment missförhållande uppdagats och senast en timme

före start.

Protest avseende förhållanden under tävlingens gång skall lämnas till tävlingsjuryn inom 30 minuter

- efter det berörd tävlingsdeltagare kommit i mål eller lämnat banan,

- eller efter det diskvalifikation kungjorts på officiell anslagstavla.

Protest rörande en tävlandes utrustning, som strider mot reglerna, skall vara inlämnad inom 30 minuter efter målgång.

Tillsammans med protesten deponeras 100:- (behålls av arrangörsföreningen men återlämnas om protesten resp.

överklagande blir godkänd).

Vid mottagandet av en protest skall juryn sammanträda snarast och därvid muntligt höra inblandade parter.

Jurymedlem med jäv, t ex samma förening eller släktskap som berörda parter, deltar ej i förhandlingarna.

Motivering:

Nytt stycke med jävs-formuleringen lyfts in. Föll bort i och med 2007 års revidering av misstag.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

C. Kapitlet - Tävlingsregler

1.6 Förplägnadsstationer

Stationer för förplägnad, dryck och första hjälp skall finnas utplacerade efter banan, vid start, på växlingsstationer och vid

mål. Avstånden dem emellan skall vara anpassade till väderleken.
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Som huvudregel för avstånd mellan dem gäller för

- cykling var 20e-30e- km (I regel ej nödvändigt vid arrangemang av Triathlon-, Sprint- och Minidistans.)

- löpning var 2a-3e km.

Stationerna skall vara förlagda på sidan av vägen (höger för cyklingen, vänster för löpningen) eller på plats som är avskild

från annan trafik. Station längs cykelbanan bör vara placerad i svag uppförsbacke. Dryck bör under cyklingen langas med

cykelflaska.

Arrangör meddelar i inbjudan eller PM vilken typ av förplägnad och dryck, som tillhandahålles. Friskt dricksvatten skall

alltid tillhandahållas. Deltagare har rätt att använda egen förplägnad och dryck som antingen medförs av deltagaren eller

delas ut. Sådan utdelning får göras av personliga medhjälpare. Egen langning får ske endast i anslutning till officiell

station och ska vara angiven och utmärkt av arrangör. De personliga medhjälparna skall om möjligt använda

annan väg än tävlingsbanan för att förflytta sig till de officiella stationerna.

Motivering:

Förtydligande om hur egen langning ska ske på ett så rättvist och säkert sätt som möjligt, både för tävlande som

arrangör. Arrangör och TD ska säkerställa att anvisat område för langning är utmärkt samt informerat om detta.

Idag används tävlingsbanor av cyklande anhöriga för att förflytta sig mellan vätskestationerna, det medför att

dessa, både tar plats och kan påverka de tävlandes säkerhet, på tävlingsbanorna. Domare behöver ha stöd av

reglementet för att kunna påvisa att dessa ska använda annan väg, trots att det är en självklarhet av många.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.11.3 Varning

Syftet med varning är att uppmärksamma de tävlande på ett möjligt regelbrott och att visa upp en konstruktiv attityd från

domare sida.

Varning används i följande situationer:

- när regelbrottet bedöms vara oavsiktligt och kan rättas till efter varning, t ex när nummerlapp inte är klart synlig;

- när det är möjligt att rätta till regelbrottet efter varning, t ex när den tävlande har lyft cykeln från cykelstället utan att

hjälmen varit fastsatt ordentligt eller när hjälmen har knäppts upp innan cykeln är tillbaka i cykelstället, även varnas

deltagare som lämnar växlingsområdet med bar överkropp.

Varning eller diskvalificering får utdelas fram tills att den tävlande har avslutat delgrenen om det inte är möjligt

att utdela varning eller diskvalificering direkt pga trafiksäkerhetskäl el. liknande.

Motivering:

Förtydligande av regel, kan till exempel vara aktuellt vid snäva krokiga banor där domare på MC eller cykel av

säkerhetsskäl inte kan utdela straffet omedelbart.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.2 Tävlingsförhållanden

Arrangör kan få tillstånd att anordna tävling, vid vilket det är ”tillåtet att ligga på rulle” (se C.3.7) under följande förhållande.

- tillståndet gäller endast elittriathleter, d v s sådana som har stor erfarenhet av cykeltävlingar och erkänd

skicklighet

- antalet deltagare i klassen (startvågen) maximeras till 70 startande

- cykelbanan ska vara avspärrad för annan trafik (skärskilt tillstånd och medverkan av polismyndigheten), när

klunga(or) av cyklister passerar korsningar och tillfarter.
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- Cykelbanan ska vara avspärrad och övervakad så att åskådare och gångtrafikanter mfl. hindras att komma ut

på cykelbanan vid cyklisternas passage.

Arrangör, som önskar genomföra tävling med ”drafting tillåten”, ska göra en särskild framställan om detta. Därvid ska

redovisas cykelbanans sträckning, åtgärder för avspärrning (skärskilt polistillstånd och medverkan), beräknat antal

deltagare i berörd klass. Cykelbanan ska kontrolleras och godkännas av Svenska Triathlonförbundet före tillstånd ges. Vid

tävlingar som ska arrangera en ”drafting” tävling ska ovan angivna villkor uppfyllas.

Vid Svenska Mästerskap är drafting under cykelmomentet endast tillåten vid JSM/SM sprintdistans, olympiskdistans och

duathlon på duathlondistans. Se punkt A 5.5.9. Alla andra arrangörer är välkomna att ansöka om att arrangera en drafting

tävling på alla distanser.

Isamband med en drafting tävling, ska den tävlande som varvas under cykelmomentet, tas av banan i syfte att

inte kunna påverka tävlingen. Undantag från regeln kan beviljas av STF styrelse, när en arrangör söker sanktion.

Motivering:

Förtydligande av regel vid drafting lopp.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.13.2 Reklam på tävlandes utrustning

Vid representation i nationslag bärs av Svenska Triathlonförbundet eventuellt anvisad reklam. Nationens namn skall alltid

vara dominerande framför reklam. Föreningsreklam får därvid inte användas.

Reklam får förekomma på tävlingsdräkt och överdragskläder. Särskilda bestämmelser kan bli anbefallda om TV-sändning

skall äga rum. Privat reklam får användas men i samråd med Svenska Triathlon förbundet.

Deltagare i utländsk tävling måste uppmärksamma för denna gällande reklambestämmelser. ITU och ETU regler medger

dock reklam.

Motivering:

Gammal text stryks

…………………………………………………………………………………………….

1.14.2 Deltagare ansvarar för den egna utrustningen och att den är reglementsenlig. Se C.2-4.

Badmössa och nummerlapp, som tillhandahålls av arrangören, bör ha olika färger och nummerserier för olika klasser.

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.

Arrangör får icke anbefalla bärande av särskild, tillhandahållen tävlingsdräkt

Landslagsdräkt får endast användas vid landslagsrepresentation eller efter särskilt tillstånd av Svenska

Triathlonförbundet. Klubbdräkt eller enskilt anskaffad dräkt får icke utformas så att den kan förväxlas med landslagsdräkt,

d v s ej blå/gul eller med text SVERIGE (SWEDEN).

Det är förbjudet att bära utrustning som kan vålla skada, t ex smycken eller s k headsets. Bestraffning: Varning - om ej

rättelse – diskvalificering.

Motivering:

Det bör vara tillåtet att ha text ”Sweden” på kläder, många har klistrat på text i samband med deltagande

utomlands och kan inte få bort detta.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bilaga 7

76



3.4.1 Cykel

Tävlandes cykel skall befinna sig i det skick, som trafikbestämmelserna föreskriver. Cykeln, som skall framdrivas enbart

av människokraft, skall uppfylla följande villkor:

a) Icke längre än 2 meter och inte bredare än 75 cm.

b) Måttet från marken till vevpartiets axel måste vara minst 24cm.

c) en lodrät linje genom sadelns främsta punkt får inte vara mer än 5 cm framför och inte mer än 15 cm bakom en lodrät

linje genom vevpartiets axel. Den tävlande får inte ha möjlighet att justera sadeln utöver dessa gränser under tävlingen.

d) Det skall vara minst 54 cm och högst 65 cm mellan en lodrät linje genom vevpartiets axel och en lodrät linje genom

framhjulets nav. (Undantag kan medges för speciellt långa eller korta personer).

Motivering:

Uppenbar felskrivning i dagens text med ”höjd”

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.7.6 Cykling sida vid sida är endast tillåten på banor, som är fullständigt stängda för annan trafik. På öppna, eller delvis

öppna banor är endast enskild cykling tillåten. Bestraffning: Stopp-gå; diskvalificering. Cykling skall ske på vägbanans

högra del.

Motivering:

Ett förtydligande av säkerheten för den aktiva, om att hålla sig till höger i körbanan, för att förhindra att

medtävlande tvingas över på andra vägbanan vid en ev. omkörning.
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Motion från Skövde Triathlonklubb:

TILLÄGG AV TÄVLINGSDISTANSER

Skövde Triathlon klubb förslag är att som friidrottsförbundet tagit in ultralöpningen under
sina vingar så skulle vi vilja att Svenska Triathlonförbundet tar till sig Ultratriathlon under
sina vingar.

Internationella Ultra triathlonförbundet IUTA www.iutasport.com har dubbla, trippel, fem och
tio dubbla ironmandistanser som sina tävlingsdistanser.

Vi är för närvarande 2st triathleter som genomfört en trippel och efter min trippel har flera
hört av sig och vill prova på denna härliga vidareutveckling av våran sport.
I förslaget ingår att det bildas upp en kommitté som arbetar för ultratriathlons bästa.
Kan själv tänka mig att sitta i en sån kommitté.

På Uppdrag 29/2 2008

Ordförande
Petri Hellberg Skövde Triathlonklubb

Förbundsstyrelsen föreslår:
Att årsmötet beslutar att avslå motionen.

Motivering:
Tävlingar arrangeras redan idag på en mängd olika distanser, vilket alla inblandade vet
medför svårigheter att kommunicerar vad triathlon är och hur sporten genomförs. Ett antal
distanser är fastställda som officiella tävlingsdistanser. Något generellt behov av att öka
antalet tävlingsdistanser anser förbundsstyrelsen inte finnas. Inget hindrar dock idag en
förening att söka sanktion för motionsarrangemang med andra distanser än de som anges
i reglementet.

I motionen nämns friidrotten som exempel och ett nytt internationellt triathlonförbund. Inom
friidrotten är skillnaden att det internationella förbundet har ultralöpning som disciplin.
Inom triathlon finns inte ultratriathlon med som disciplin/distans i de internationella förbund
STF är anslutna till och som vi utsett vara ”The govering body of triathlon”. Fortsatt
medverkan ITU och ETU, samtidigt som vi ansluter och till / eller samarbetar med ett nytt
internationellt förbund, är för att göra en lång historia kort problematiskt. Man kan tycka
vad man vill om det, men det är real (idrotts-) politik och gäller alla idrotter.
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