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Svenska Triathlonförbundet

Protokoll Årsmöte 2007

1. Mötet öppnas av Svenska Triathlonförbundets ordförande Ria Damgren 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. Rikard Krisle och Joakim Axelsson väljs till rösträknare och att justera protokollet.

7. Verksamhetsberättelse justeras och godkänns (bilaga 1). Förvaltningsberättelse (bilaga 2-4)
godkänns. Revisionsberättelsen presenteras (bilaga 5).

8. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.

9. Verksamhetsplan 2007 (bilaga 6) och budget (bilaga 7) presenteras och fastställs.

10. Motioner och styrelsens förslag / propositioner

a) Styrelsens förslag om SDF:s organisation

Beslutas att anta en förändring av SDF:s organisation i enlighet med föreslagna
stadgeändringar (bilaga 8), med innebörd att istället för SDF där föreningarna väljer styrelse
och arrangerar årsmöte, utses kontaktpersoner med uppdrag att ansvara för verksamhet som
bedrivs på regional nivå.

b) Styrelsens förslag om förändring av rösträtten

Beslutas att inte ta upp propositionen då årsmötet beslutat om förändring av SDF:s
organisation enligt punkt 10 a).

c) Motion angående bestraffningsreglerna (Göran Palmgren, Telia IF – bilaga 9)

Beslutas att bifalla motionen avseende förtydligandet av regeln C 3.7.4.

Beslutas att avslå motionen avseende tillägg i reglementet C 1.11.6.

d) Motion angående SM i duathlon (Väsby SS - bilaga 10)

Beslutas att avslå motionen.

11. Avgifter för 2007

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.
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Verksamhetsberättelse 2006

Styrelse: Ria Damgren (ordf.), Jan Nilsson (v.ordf.), Charlotta Svärd, Mikael Stolpe, Håkan Roos, Peter
Dörlich, Niklas Nilsson, Helejna Larsson, Emelie Gunnarsson (suppl.) och Hans Bärring (suppl.)

Personal: Ola Silvdahl (generalsekreterare), Margot Danielsson (kanslist), Camilla Persson (t o m 4 feb,
sportchef halvtid), Tomas Wiker (fr o m 1 sept, sportchef halvtid) ) och Patrik Tjärdal (fr o m 1 sept
projektledare halvtid).

Styrelsemöten: 6 st protokollförda

Valberedning: Michael Thorén, Erik Björkman, Gittan Carlsund

Antal anslutna föreningar: 84 (84)

Idrottslig verksamhet

Ungdom, junior, U 23 och senior

Efter att den tidigare sportchefen slutad vid årsskiftet 2005/2006 uppstod ett vakuum innan undertecknad i början
av hösten kunde ta över stafettpinnen och fortsätta arbetet med att utveckla svensk triathlon. Kortsiktiga
lösningar och hastiga beslut präglade av den anledningen säsongen 2006. Det gällde att lösa situationen från
tävling till tävling. Sett ur de aktivas perspektiv upplevdes det nog väldigt frustrerande. Tack vara STF:s
förbundskaptener, lyckades vi trots allt hålla huvudet över vattenytan och när vi nu summerar året som gått kan
vi se följande internationella toppresultat i kronologisk ordning:

 Eva Nyström 2:a VM Vintertriathlon i Sjusjöen
 Lisa Nordén 6:a U23 EM Kroatien
 Clas Björling 4:a Quelle Challenge i Roth, Tyskland, Svenskt rekord Ironmandistans
 Annie Thorén 2:a , Emelie Gunnarsson 2:a Joel Vikner 3:a NM Kiel
 Kristine Person 6:a Europa Cup Köpenhamn
 Tove Wiklund 13:e EM Långdistans, Almere, Holland
 Björn Andersson 1:a Timberman, halv Ironman New Hampshire, USA.
 Lisa Nordén 5:a U23 VM i Lausanne
 Jonas Colting 8:a VM Långdistans, Canberra, Australien

Säsongen 2006
Nedan presenteras ett axplock av alla aktiviteter som genomförds säsongen 2006. Landslagets organisation har
under 2006 sett ut enligt följande:

 Förbundskapten långdistans: Christian Kirchberger

 Förbundskapten juniorer: Markus Nyberg

 Förbundskapten senior kort distans: Vakant till augusti därefter Tomas Wiker

 Förbundskapten ungdom: Mikael Stolpe

 Övrig förbundsledare: Patrik Tjärdal (U23 EM Kroatien)
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Mars
Året börjat positivt med att Eva Nyström tog en silvermedalj på VM i Vintertriathlon som avgjordes i norska
Sjusjöen. På den böljande banan låg Eva med i täten direkt under löpmomentet á 7,5 km där underlaget var hårt
packad snö. Innan växlingen till mountainbike gjorde österrikiskan Marlies Penner ett ryck, men Eva valde att
inte gå med utan fortsatte i ett hårt kontrollerat tempo. Penner tappade senare placeringar och slutade 8:a.

Under cykelmomentet på 12 km drog sedan den erfarna och meriterade vintertriathleten Sigrid Lang från
Tyskland iväg och skapade en lucka som hon håll under det avslutande skidmomentet på 9 km. Eva växlade ut
tillsammans med tyskan Gabi Pauli på skidmomentet och de följdes åt ända in på upploppet där Eva vann en
hård spurtuppgörelse en halv sekund före tyskan.

VM Vintertriathlon 2006 , Sjusjöen, Norge, Resultat damer:

Namn Nat Löp 7,5km MTB 12km Skidor 9km Totaltid
1 SIGRID LANG GER 0:33:10 0:34:46 0:31:16 1:41:23.3
2 EVA NYSTRöM SWE 0:33:10 0:38:23 0:31:49 1:46:13.2
3 GABI PAULI GER 0:34:31 0:37:33 0:31:52 1:46:13.7

Christian Kirchberger samlade sina långdistansaktiva till ett läger i Jönköping. På programmet stod information
och planering inför den kommande säsongen. Deltagare var: Ted Ås, Eva Nyström, Jona Dahlqvist, Vicy
Persson, Jenny Kroon, Christian Månsson

Maj
Svenska Triathlonförbundet genomförde i samverkan med Västerås SS ett ungdomsläger i Hallstahammar som
samlade 40-talet ungdomar.

Juni
Lisa Nordén deltog i början av juni på världscupen i Madrid. Lisa Slutade på 21:a plats efter en ganska tung
löpning. Robin Thorén deltog på JEM i Autun, Frankrike och slutade på 68:e plats. I slutet av juni var det dags
för U23 EM. Sverige representerades av Lisa Nordén, som gjorde ett bra lopp och slutade på 6:e plats.

Juli
Lisa placerade sig på 20 plats på världscupen i Salford, England. I samband med tävlingen Quelle Challenge som
kördes i Roth/Tyskland 2 juli 2006 förbättrade Clas Björling sitt svenska rekord på IM distansen rejält. Med
tiden 8 timmar, 15 minuter och 59 sekunder förbättrade Björling sitt eget svenska rekord på IM distansen (3860
meter simning, 180 km cykel och 42,2 km löpning) med nästan 6 minuter. Tiden räckte till en fjärde plats i
tävlingen. Vann gjorde Chris McCormack (AUS) på tiden 08:00:52.

Resultat Quelle Challange 2006 sim, cykel, löp, totaltid
1 MCCORMACK, Chris (AUS) 00:46:53 04:26:25 02:44:54 08:00:52
2 AL-SULTAN, Faris (GER) 00:46:23 04:22:02 02:51:30 08:03:29
3 DOE, Kieran (NZE) 00:46:38 04:21:39 02:59:51 08:11:07
4 BJÖRLING, Clas (SWE) 00:54:19 04:32:53 02:45:33 08:15:59

Årets sprint och stafett SM hade starka startfält och var mycket spännande. EIK Triathlon arrangerade under
Robert Malmströms ledning mycket fina SM tävlingar. I damklassen senior segrade Eva Nyström (FK Herkules)
före Kristin Persson (SCT) och Therese Omme (Heleneholms IF). Eva var sent upp ur vattnet, men avancerade
under cykelmomentet och kunde genom en stark avslutande löpning gå upp ledningen och vinna SM guldet.
Fyra blev Tove Wiklund (Heleneholm IF) slagen med endast en sekund av Omme.

Även i herrklassen var det mycket jämt under hela tävlingen och där segrade Jonas Djurback (Dalregementets
IF) före Björn Andersson (Team Racerdepån) och Joachim Willén (Motala TC). Fyra var Jonas Colting (Active
Sports Triathlon). Juniorklasserna vanns av Emelie Gunnarsson (Säters IF) och Robin Thorén (Motala TC). I
stafett SM segrade Heleneholm IF i damklassen. I herrklassen vann SPIF.
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SM i långdistans avgjordes i Kalmar. I år med ett rekordstort deltagare antal, 325 st. Damklassen vanns av Eva
Nyström IF Herkules på den fina tiden 9 timmar 21 minuter och 13 sekunder. Herrklassen vanns av Niklas
Nilsson Triathlon Syd.

Augusti
Ledarna Markus Nyberg, Mikael Stolpe, Peter Dörlich drog i väg med ett glatt gäng ungdomar, juniorer och U23
aktiva till Kiel för att delta på de nordiska mästerskapen. Efter en intensiv helg med flyttade starttider, regn, sol
och blåst kunde resultaten summeras till fem svenska medaljer och en massa bra erfarenheter för våra unga
aktiva. Någon vecka senare var det dags för Tove Wiklund att försvara de svenska färgerna i Holländska Almere.
Christian Kirchberger följde med som ledare. Tove var efter det inledande simmomentet bra med i fältet på en
7:e plats 1min och 40 sek efter täten. Genom en offensiv satsning på de första milen på cykeln kunde Tove
avancera till en tredje plats. Hon mattades dock mot slutet och klungan bakom närmade sig. Efter växlingen till
löpmomentet sprang Tove ut som fjärde tjej tätt följd av den jagande klungan med många mycket starka löpare.
Tove slutade på 13:e plats och visade genom sitt stabila lopp att hon är en tjej att räkna med på långdistans i
triathlon de kommande åren.

Kristin Person, Annie Gustafsson, Emelie Gunnarsson, Lina Karlson, Robin Thorén, Erik Strand deltog på
Europa cupen i Köpenhamn. Kristin slutade på en hedrande 6:e plats. Björn Anderson vann i utklassningsstil
Timberman 70.3, en halv Ironman som gick i New Hampshire, USA. Som en deltävling i den nya 70.3-serien
samlade Timberman ett mycket bra proffsfält med bland annat Michael Lovato, vinnare av Ironman Arizona i
våras och inte minst Chris Legh som är specialist på just halv-Ironman och kanske världsledande på distansen.

Svenska mästerskapen över olympisk distans avgjordes i Örserum. Damsegrare blev Therese Omme,
Heleneholms IF medan herrklassens segrare hette Jonas Djurback, Dalregementets IF. I juniorklasserna segrade
Sandra Flachsbinder, Stocholm City Triathlon och Robin Thorén, Motala TC.

September
U23 VM avgjodes i Lausanne, Schweiz. Svenska deltagare på plats var Lisa Nordén. Lisa inledde med en
godkänd insats på de första 1,5 km simning och gick upp ur vattnet 1:30 efter den snabbsimmande amerikanskan
Mclarty. Väl ute på cykel avancerade Lisa snabbt upp till tätgruppen, som då kom att bestå av åtta kvinnor. Lisa
gjorde några tappra försök att rycka sönder tätgruppen, försök som inte lyckades. Inför den avslutande växlingen
var tätklungan med de åtta kvinnorna väl samlad. Ganska tidigt in på de avslutande 10 km löpning stod det klart
att medaljerna skulle fördelas mellan två australiensiskor och en nya zeeländska. Segrande ur striden gick till slut
Erin Densam. En nöjd Lisa sprang in på en hedrande femte plats - hennes största merit hittills i hennes
triathlonkarriär.

Resultat U 23 VM Triathlon 2006
Lausanne, Schweiz
1. DENSHAM, Erin (AUS) 2:08:19
2. MOFFATT, Emma (AUS) 2:08:21
3. SAMUELS, Nicky (NZL) 2:08:33
4. RAW, Vanessa (GBR) 2:09:21
5. NORDEN, Lisa (SWE) 2:09:48

Med två år kvar till OS i Beijing, åkte sedan Lisa över till Kina för att delta i världscupen i Beijing. En lång
säsong tog ut sin rätt och Lisa slutade på 35:e plats, inget häpnadsveckande resultat, men rik på viktiga
erfarenheter inför det kommande OS om 2 år. Under sommaren beslöt sig Lisa för att förstärka samarbetet med
Chris Jones, Head Coach för Swansea träningscenter och ansvarig för det brittiska landslaget. Två veckor
träningsläger tidigare i somras ledde till att Lisa valde att ha Swansea som sin träningsbas de två kommande åren
mot OS i Beijing.

Under tre dimmiga höstdagar i Falun tog Svenska Triathlonförbundet de första trevande stegen med att skapa ett
tränarnätverk. Vår guide under helgen var Liselott Ohlson från SISU Idrottsutbildarna och tillsammans stakade
vi ut vägen till vad som i en framtid ska bli Svensk Triathlons träningslära. En givande helg som kryddades lite
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extra av vår gästföreläsare Thomas Alsgaard. Fulla av energi och inspiration begav sig tränarna efter helgen hem
till sina klubbar för att uträtta stordåd.

November
Målsättningen för Jonas var inför VM en medalj. Men en utdragen muskelskada och en viss tids sjukdom under
sensommaren och hösten störde Jonas uppladdning. Efter 4 veckor slutförberedelse i Australien var det dags för
start och Jonas gjorde det bästa möjliga utav situationen och efter ett klokt lopp slutade han 8:a endast 8 minuter
efter segrande dansken Torbjörn Sindballe.

SOK gav i slutet av 2006 besked om att anta Lisa i deras topp & talangprogram – ett mycket glädjande besked.

I samverkan med resurspersoner från SOK har Tomas Wiker, Joakim Willén och Patrik Tjärdal arbetat med att ta
fram Svenska Triathlonförbundets kravanalys och utvecklingstrappa. Arbetet har bestått av dokumentation av
nuvarande nivå på världselit, samtal och diskussioner.

/ Tomas Wiker, sportchef

Tävlingar

Antal arrangemang 33 (43) varav 30 triathlon och 3 duathlon. Totalt 3091 (3299) starter i triathlon och duathlon.
Årslicens har lösts av 560 (567) personer, endagslicens av 67 (52) personer.

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

Som ett led i arbetet att höja kvaliteten på våra tävlingar ombildades Svenska Triathlon Cupen och en
kraftsamling gjordes på åtta utvalda arrangemang. Se information Svenska Triathlon Cupen.

Inom ramen för Svenska Triathlon Cupen arrangerades fyra arrangörsträffar.

Under hösten drog TK igång domarprojektet. Bland de som tidigare gått domarutbildningen inventerades
intresset av att fortbilda sig, vilket medförde att 10 personer nu har anmält intresse att vidareutbilda sig och
fungera som huvuddomare vid våra tävlingar.

TK har också utrett möjligheten till elektronisk betalning via tävlingskalendern. Betalningsviljan för systemet
remitterades till cuparrangörerna som bedömde kostnaden vara för hög per anmälan för att vara intressant.

/ Peter Dörlich, ansvarig tävlingskommittén

Svenska Triathlon Cupen

Inför säsongen 2006 förändrades cupen till att omfatta endast åtta tävlingar. Delar ur STF:s styrelse skissade på
förändringar som kunde göras för att få till en serie tävlingar med högre kvalitet. Efter förfarande med
intresseanmälan och urval följde möten med representanter för de åtta tävlingar som valts ut som cuparrangörer.
Arbetet inledes i november 2005 med att cupledning och tävlingsledarna deltog i ITU:s TD-konferens som var
förlagd till Göteborg. En helg som gav mycket inspiration och samtidigt möjlighet att lära känna varandra. Fram
till säsongen drog igång avverkades flera möten, där utvecklingen av arrangemangen diskuterades.
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Cupens program såg ut så här: 28/5 Hallstahammar, 2/6 Halmstad, 18/6 Göteborg, 1/7 Säter, 8/7 Oxelösund,
22/7 Eskilstuna, 6/8 Stockholm, 20/8 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 odyl). Iakttagelser och erfarenheter dokumenterades och låg till grund för en
utvärdering som sammanställdes efter säsongen.

Som avslutning genomfördes i september en studieresa till världscuptävlingen i Hamburg. Förutom
cupledningen var tävlingsledarna inbjudna. 5 av 8 tävlingsledare deltog. Det blev en upplevelse som gav mycket
inspiration och nya intryck. Erfarenheterna från arrangemanget som helhet (motion och elit) dokumenterades och
kommer att användas i planeringen inför STC 2007.

Arbetet med Svenska Triathlon Cupen 2006 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 Svenska Triathloncupen men skall också spridas till övriga arrangörer som har ambitionen att
förbättra sina tävlingar.

/ Charlotta Svärd, Cupgeneral

Internationellt

STF har under det gångna året varit representerade på ETU kongress i Autun, Frankrike av Ria Damgren (STF
ordförande) samt på ITU kongress i Lausanne av 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 Doha (Qatar).

STF har en mycket framträdande och drivande roll i det nordiska arbetet. Möten har hållits i samband med både
ETU och ITU kongress, men det har även varit mycket kontakt under året i andra frågor.

Nytt för i år är att vi arrangerade de Nordiska Mästerskapen utanför de nordiska länderna. 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. Nordiska Mästerskapen gick därför i Kiel,
Tyskland i samband med en tysk ungdom/senior tävling. Det blev en lyckad satsning vilket vi kommer att
fortsätta med även 2007.

ITU Kongress, Lausanne 2006
Kongressen beslutade:

 Att i ITU: s styrelse ska ingå två aktivas representanter, en man och en kvinna, med var sin rösträtt på
ITU Executive Board möten samt ITU kongress. (Innan beslut har det varit en person, oavsett kön)

 Att AWAD (athlete with a disability) kommer att ha en age-group indelning på 10 år istället för 5 år.
 Simstarten: Att de aktiva när startskottet har gått av, inte får springa längs startlinjen/ponton för att

sedan dyka in bakom den bästa simmaren, då det ger en fördelaktig jämfört med de andra tävlande.
 Det kommer att innebära diskvalificering direkt, cykeln bortplockad.
 Att anmälningsavgiften för age-groups på VM inte överstiger 200US Dollar, gäller från och med 2007.
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 Att "cross country" version av triathlon blir en del av ITU reglemente, många nationer har redan
nationsmästerskap i den disciplinen. Vidare är det ITU intention att vi ska arrangera ett VM i denna
disciplin. Redan 2007 kommer EM att göras på Ibiza.

 Att ITU långdistans ska vara på dubbel olympisk distans, orsakerna är bland annat de hälsorisker som
den långa distansen medför. Vi kan även nu börja se de hälsoeffekter som de aktiva som kört på elitnivå
under lång period börjar få, bl.a. hjärtproblem. De är allvarligt och ITU ser det som en viktig sak att vi
informerar våra aktiva om detta. ITU kommer att försöka tillsätta en grupp som tittar på detta utifrån ett
forskningsperspektiv, det finns arbete gjort men det behöver samlas ihop. En annan anledning till detta
är även utifrån ett marknadsförings perspektiv. Hela denna fråga ang. hur lång ITU långdistans ska var
är under revision just nu.

Age-group
 Varje nation har numera 20 platser i varje age-group kategori, men att värdnationen har 25.
 ITU kommer till 2007 att införa en Age-group ranking.

Dopning:
 Dick Pound kommer att lämna sin post som WADA: s ordförande. Ersättare blir sittande ordförande i

Internationella Fäktförbundet
 WADA har under våren 2007 en remiss ute för att uppdatera WADA Code under hösten.
 Tim Don, världsmästare 2006 på den olympiska distansen, avstängdes på 3 månader, anledningen var 3

missade dopingtest. British Olympic Committé har avstängt honom för all framtid för deltagande i OS.
Sista ordet inte sagt i frågan.

 ITU hade under 2006, 4 dopning avstängningar, det är ett av de lägsta inom IOK.
Det gick ut en pressrelease från WADA om att triathlon låg som nummer 4 bland dem som hade flest
positiva fall, detta var felaktig och det justerades direkt av WADA.

 3 missade test kommer att innebära 2 års avstämning med automatik inom ITU.
 ITU kommer att tillsätta en TUE kommitté med expertis som godkänner alla TUE för ITU. Idag har

frågorna gått via ITU: a kontor, till WADA för support.
 Även tillsättning av en Apeal/hearing kommitté kommer att ske.
 ITU vill att alla NF ska öka antalet Out-Of-Competition (OOC) testing.

Övrigt:
 Fler NF än tidigare 114 av (203)
 Aktivas representanter är Richard Stannard, Kris Gemmel och Jessica Harrison.
 ITU har under 2006 inlett ett partnerskap med gas/olje företaget BG. Deras sponsring är indelat i två

delar. Det ena är Sports Development och det andra är "Elite Athletes Program" bl.a. med prispengar till
VM och världscup.

 Triathlon är en underbar idrott! På världscupen i Hamburg har vi en publiksiffra som uppgår till 200
000. Det är mer än någon annan idrott på det olympiska programmet!

 Över 2500 age-group tävlade i VM i Lausanne 2006
 BTA har justerat sin organisation. BTA har upplösts som organisation och en ny har skapats, där Welsh,

Scotland och Britain ingår, British Triathlon Federation (BTF). Ny ordförande i den organisationen är
Sara Springman.

 Vill att alla NF ska utveckla alla discipliner inom ITU, att år 2008 ha nations mästerskap, och region
mästerskap på dessa.

 NBC Sport sa efter OS 2004 ...”Arguable the best athlets in the world”

Arrangemang:
 Gergely Marcus är ITU:s Tekniska Delegat i Peking 2008, som andra TD är Enrique Casada.
 Nytt stort evenemang i USA, 750 000 USD i prispengar. Förhandlingar pågår om att se till att det blir

en World Cup, om inte så blir det en Continental cup (Americas).
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Media:
 Nytt ITU Magazine, utkommer med 4 nummer per år. Första kommer att starta i samband med

Hamburg
TV:

 Distribution till 144 länder
 DVD samling från säsongen 2006, till salu på ITU: s hemsida
 Reuter kommer vara distributör för våra news, 2007.

Sport Development:
 BG Scholarship 8 aktiva och 4 tränare (Lisa och Tomas har fått varsitt stipendium)
 De kommer att delas ut Wild Card till 5x5 aktiva till 4 World Cup
 Triathlon Performance Seminar kommer att äga rum under 2008
 Mentoring Program för tränare planeras och genomföras under 2007

Mästerskap 2006-2009
VM/EM Olympisk distans
2007: VM Hamburg EM: Köpenhamn
2008: Vancouver, Kanada EM: Lissabon
2009: Gold Cost, Australien EM: ?
2010: Budapest, Ungern

VM/EM Långdistans
2007: Lorient, Frankrike 14/7 EM: Belgien
2008: Almere Holland EM: ?

VM/EM Duathlon
2007: Ungern (kort) Richmond (lång) EM: Edinburgh (kort)

VM Aquathlon
2007: Mexico

VM/EM Vintertriathlon
2007: Italien EM: Liechtenstein

EM Cross Triathlon:
2007: Ibiza

VM/EM Ungdom & U23
EM Finland Ungdom/U23
VM Hamburg endast U23 (VM går inte för ungdom)

/ Ria Damgren, ordförande

Media

Under 2006 har samtliga ITU World Cup tävlingar i sändningar om 60 minuter per tävling visats i TV
kanalen SPORT-Expressen. Kanalen finns med i utbudet från Comhems, Canal Digital och UPS. Svensk
kommentator på sändningarna är Micke Thorén.

SVT Sporten har visat ett reportage om Lisa Nordén hennes OS satsning och två reportage om Eva
Rongård (age group) inför och under hennes IM på Hawaii.
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Triathlonsporten har presenterats i ett antal magasin under året som tidningarna Iform, Outside,
Sportguiden och Runners World.

STF har arbetat regelbundet med att informera nyhetsredaktioner om aktuella triathlonhändelser och i
Sverige och internationellt. Detta görs genom allmänna pressreleaser och direktkontakt med journalister.
Liksom tidigare år är det mycket svårt att få genomslag i TV och rikspress, medan det i regionala och
lokala tidningar är lättare att få utrymme.

/ Janne Nilsson, ansvarig marknad

Marknadsföring

- Samarbetspartners
- Nya Utövare
- STF Hemsida
- Enhetlig profil

Marknadsföringsarbetet har under året till stor del varit knutit till utvecklingen av Svenska Triathlon Cupen.
Cupen 2006 blev en tydligare produkt och därmed enklare att kommunicera gentemot de företag som vi
planerade att få stöd av inför säsongen.

Under året har följande företag stöttat verksamheten.
Newline Sponsor STF
Thule Sweden Sponsor Svenska Triathlon Cupen
Thule Rental Supplier Svenska Triathlon Cupen
Haki AB Supplier Svenska Triathlon Cupen
Storbildsbolaget Supplier Svenska Triathlon Cupen
Runners World Officiellt magasin för Svenska Triathlon Cupen

Under året tecknades ett ettårsavtal med Newline gällande 2007.

I samarbetet med Runners World fick vi en gratis helsidesannons och utrymme för egna artiklar i varje nummer
2006. Annonsen väckte intresse medan vi av resursskäl inte kunde utnyttja utrymmet för artiklarna på bästa sätt.

Den profil som applicerades på tävlingarna i Svenska Triathlon Cupen genom enhetliga logotyper har fungerat
bra och ”Cuploggorna” är på väg att få avsedd effekt som inarbetat begrepp med hög igenkänningsfaktor. Även
alla våra SM tävlingarna har fått en version av cuplogotypen och därmed omfattas samtliga
förbundsarrangemang av profilen.

För att höja inramningen vid cuptävlingarna tog STF fram en målportal, och banderoller med webbadressen till
STF hemsida.

STF utvecklade samarbete med Kalmar Triathlon (SM långdistans) och var på plats med Cupens målportal och
banderoller. Detta bidrog till en markant höjning av inramningen vid tävlingsområdet på Kattrumpans badplats.

Jan Nilsson / ansvarig marknad
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Bredd

Aktiva projekt av breddkommittén genomfördes inte under säsongen 2006. Däremot kan det konstateras att
masterklasserna fortsätter att vara mycket populära, motionsklassen stagnerade och bör få mer uppmärksamhet i
framtiden.

Under året planerades också Sveriges deltagande på OS distans VM i Hamburg 2007, 50 hotellplatser bokades.
Erbjudandet riktar sig till samtliga licensierade triathleter.

I samarbete med Springtime travel genomför Svenska Triathlonförbundet ett vårträningsläger på Mallorca, vecka
13,14,15 2007. Erbjudandet riktar sig till alla svenska triathleter.

/ Peter Dörlich, ansvarig bredd

Projekt triathlon-simning

Under året 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. Det är STF som driver projektet, men en förutsättning var att
Simförbundet (SSF) gav sitt medgivande till att vi drog igång. Trots att det inte är simförbundet som vi
samverkar med direkt, utan intresserade simföreningar, kändes det naturligt att få projektet sanktionerat
av SSF.

Patrik Tjärdal har anställts 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.

Ett presentationsmaterial har tagits fram, ett antal föreningsbesök har genomförts och läger är planerade.
Patrik kommer under projekttiden naturligtvis att ha ett tätt samarbete med vår sportchef Tomas Wiker.
Ett av Tomas prioriterade arbetsområde är just ungdomsrekrytering.

Vår förhoppning är att vi till sommaren 2007 skall ha ett större antal unga triathleter, men framför allt att
vi hittar en enkel modell där olika idrotter samverkar för att behålla fler ungdomar inom idrottsrörelsen.

/ Ola Silvdahl, generalsekreterare

Utbildning

Under 2006 har STF arrangerat tre tränarutbildningar. En steg 1, en steg 2 och en steg 3 utbildning. Steg 1 och 2
arrangeras över en helg vardera och kombineras med självstudier mellan utbildningstillfällena. På dessa
utbildningar deltog 16 deltagare vid vartdera tillfället. Steg 3 arrangeras över sammanlagt tre helger och även
denna kombineras med självstudier och en examination för certifiering. På steg 3 utbildningen deltog 14
personer.

Under en tränarkonferens med temat ”Vägen mot toppen” träffades ett antal av landets tränare i Falun under
sportchefen Tomas Wikers ledning. Tränarna fick lyssna på föredrag av bland annat skidåkaren Tomas Alsgaard
och ägna tid åt diskussioner. I samband med konferensen startade man och drog upp riktlinjerna för ett
tränarnätverk.
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Triathlongymnasiet i Motala är ett Riksidrottsgymnasium (RIG) där eleverna ges möjlighet att kombinera studier
och en elitsatsning på triathlon. Anställda tränare är Micke Thorén och Jocke Willén. Under 2006 har 16 elever
studerat och tränat i Motala.

Som uppföljning på och i nära samarbete med Triathlongymnasiet ges möjlighet att kombinera träning på
elitnivå och högskolestudier på Triathlonhögskolan. Satsningen har gjorts möjlig genom ett samarbete mellan
Falu Kommun, Högskolan Dalarna och Svenska Triathlonförbundet. STF:s sportchef Tomas Wiker är anställd
halvtid av Falu Kommun som tränare och under 2006 har sex elever läst och tränat på Triathlonhögskolan.

/ Ola Silvdahl, generalsekreterare

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 2006 antogs en budget som
skulle ha gett ett resultat med ett underskott på 72´och en utgående balans på 341´. Trots att planerad verksamhet
har genomförts visar dock utfallet 2006 på ett överskott på 2´ och en utgående balans på 415´. Anledningen till
det positiva resultatet jämfört med budget är främst att finansieringen av tränarutbildningen genom handslaget
genererade ett överskott. Se även förvaltningsberättelse, samt resultat- och balansräkning.

/ Ola Silvdahl, generalsekreterare

Personal

På STF kansli på Kvibergs idrottscenter i Göteborg arbetar Ola Silvdahl (generalsekreterare) och Margot
Danielsson (kanslist). Camilla Persson som anställdes som sportchef på halvtid 2005 slutade sin tjänst i februari
2006. Orsaken var att Camilla på sin andra halvtid drev ett eget företag som kom att ta alltför mycket tid i
anspråk. Under året rekryterades Tomas Wiker som ny sportchef på halvtid och hans anställning startade 1
september 2006. Tomas som reser mycket bedriver sitt arbete med hemmet i Falun som bas. Tomas arbetar sin
andra halvtid som tränare på Triathlonhögskolan anställd av Falu Kommun (se mer under utbildning). Inom
ramen för samverkansprojektet Triathlon – Simning (se mer separat information) anställdes Patrik Tjärdal på
halvtid som projektledare från och med 1 september 2006. Projektet och anställningen löper till och med 31
augusti 2007.

/ Ola Silvdahl, generalsekreterare
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Tävlingsresultat

SM / JSM / USM / RM – Duathlon, Väsby 14 maj

Svensk Mästarinna Eva Nyström, FK Herkules
Svensk Mästare Clas Björling, Dalregementets IF
Svensk Juniormästarinna Sandra Wilhelmsson, Dalregementets IF
Svensk Juniormästare Tobias Lundgren, Stockholms Polisens IF
Svensk Ungdomsmästarinna Malin Jelk, Säters IF Triathlon
Svensk Ungdomsmästare Andreas Lindén, Triathlon Väst
Lag Dam SM Heleneholms IF Tri Team – Therese Omme, Camilla Lindholm, Vicy Persson
Lag Herr SM Dalregementets IF – Clas Björling, Philip Tavell, Eriks Strand
Riksmästare 35-39 Erik Desmeules, Dalregementets IF
Riksmästare 40-44 Stefan Kuhl, Vallentuna Triathlon
Riksmästare 50-54 Tony Pallon, Heleneholms IF Tri Team
Riksmästare 65-69 Åke Leverin, Väsby Simsällskap

SM / JSM / USM / RM – Sprintdistans, Eskilstuna 22 juli

Svensk Mästarinna Eva Nyström, FK Herkules
Svensk Mästare Jonas Djurback, Dalregementets IF
Svensk Juniormästarinna Emelie Gunnarsson, Dalregementets IF
Svensk Juniormästare Robin Thorén, Motala Triathlon Club
Svensk Ungdomsmästarinna Malin Jelk, Säters IF Triathlon
Svensk Ungdomsmästare Sebastian Johansson, Motala Triathlon Club
Riksmästarinna 35-39 Lotta Borgh, Tyresö 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, Stockholm City Triathlon
Riksmästare 35-39 Lars Mattsson, Stöcke TS Järnet
Riksmästare 40-44 Michael Thorén, Motala Triathlon Club
Riksmästare 45-49 Peter Agelii, Väsby SS Triathlon
Riksmästare 50-54 Kari Aho, Triathlon Syd
Riksmästare 55-59 Stefan Ullvan, Motala Triathlon Club
Riksmästare 60-64 Hamish Sutherland, IK Fyris Triathlon
Riksmästare 65-69 Herbert Böttcher, Eskilstuna IK Triathlon
Riksmästare, 70-74 Henrik Skaldin, SLK Oxelösund Triathlon

SM / RM – Stafett, Eskilstuna 23 juli

Stafett-SM Dam Heleneholms IF Tri Team – Tove Wiklund, Therese Omme,Victoria Persson
Stafett-SM Herr SPIF - Marcus Larsson, Anders Christensson, David Näsvik
Stafett USM Herr Dalregementets IF - Joakim Wilhelmsson, Niklas Persson, Per Wangel
Stafett-RM Dam Triathlon Väst - Tina Björkqvist, Lotta Johansson, Anette Lund
Stafett-RM Herr Triathlon Väst - Teddy Andersson, Torbjörn Wolfram, Johan Lindberg

SM / RM – Långdistans, Kalmar 30 juli

Svensk Mästarinna Eva Nyström, FK herkules
Svensk Mästare Niklas Nilsson, Triathlon Syd
Lag Herr SM SPIF – David Näsvik, Anders Schelander, Filip Larsen
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Riksmästarinna 35-39 Viktoria Johnsson, 338 Småland
Riksmästarinna 40-44 Lena Marklund, Norrtälje SK Triathlon
Riksmästarinna 45-49 Lena Karlsson, Eskilstuna IK Triathlon
Riksmästare 35-39 Odd Larsson, Stockholms Polisens IF
Riksmästare 40-44 Antti Antonov, Stockholm City Triathlon
Riksmästare 45-49 Antti Suua, Tyresö Simsällskap
Riksmästare 50-54 Finn Borg, Tyresö Simsällskap
Riksmästare 55-59 Bo Dahlén, Triathlon Väst
Riksmästare 60-64 Kalle Svensson, Riksbankens IF
Lag Herr RM+ SPIF - Odd Larsson, Greger Sundin, Carl Lindgren

SM / JSM / RM – Olympisk distans, Örserum 19 augusti

Svensk Mästarinna Therese Omme, Heleneholms IF Tri Team
Svensk Mästare Jonas Djurback, Dalregementets IF
Svensk Juniormästarinna Sandra Flachsbinder, Stockholm City Triathlon
Svensk Juniormästare Robin Thorén, Motala Triathlon
Svensk Ungdomsmästarinna Malin Jelk, Säters IF
Svensk Ungdomsmästare Sebastian Johansson, Motala Triathlon Club
Lag Dam SM Heleneholms IF Tri Team – Therese Omme, Camilla Lindholm, Jona Dahlqvist
Lag Herr SM Triathlon Syd – Miro Cepciansky, Magnus Berglund, Magnus Jönsson
Riksmästarinna 35-39 Viktoria Johnsson, 338 Småland Triathlon & MSF
Riksmästarinna 40-44 Annette Lunde, Triathlon Väst
Riksmästarinna 45-49 Lena Karlsson, Eskilstuna IK Triathlon
Riksmästare 35-39 Patrik Gustafsson, Brittatorps TK
Riksmästare 40-44 Leif Götesson, Elmhults Sportclub
Riksmästare 45-49 Peter Agelii, Väsby SS
Riksmästare 50-54 Kari Aho, Triathlon Syd
Riksmästare 55-59 Mats Claesson, IK Hakarpspojkarna
Riksmästare 60-64 Risto Räisänen, Triathlon Väst
Riksmästare 65-69 Boije Strömberg, Eda Triathlon Club
Lag Herr RM 35+ SPIF – Erik Greijus, Rolf Berglund, Peter Dörlich

VM Vintertriathlon – Sjusjöen, Norge 25 mars
Dam Senior Eva Nyström (2)
Herr Senior John Andén (26), Niclas Andersson (30)
Ag Herrar Martin Flinta (10)

VM Duathlon långdistans – Fredericia Danmark 28 maj
Damer Senior Eva Nyström (9)

Madrid WC, 4 juni
Dam senior Lisa Nordén (27)

EM Junior, Autun Frankrike 23 juni
Herrar Robin Thorén (68)

Quelle Challenge – Roth, Tyskland 2 juli
Herrar Clas Björling (4)

EM U-23 – Rijeka, Kroatien 8 juli

Damer Lisa Nordén (6)
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Herrar Erik Strand (58)

Europa Cupen – Köpenhamn, Danmark 30 juli
Dam Senior Kristine Persson (6), Annie Gustavsson (11)
Herr Senior Erik Strand (40)

Timberman 70.3 – New Hampshire, USA
Herrar Björn Andersson (1)

Salford WC, 30 juli
Dam senior Lisa Nordén (20)

EM Långdistans – Almere, Holland 26 augusti
Dam Senior Tove Wiklund (13)
Herrar 25-29 Peter Peinzger (10)
Herrar 40-44 Leif Götesson (11), Thomas Sjölander (35)

VM U-23 – Lausanne, Schweiz 2 september
Damer Lisa Nordén (5 )

Hamburg WC, 9 september

Dam senior Lisa Nordén (19)

ITU Europa Cup, Kedzierzyn 17 september

Damer Senior Kristine Persson (10)

ITU Europa Cup, Baeza 8 oktober

Herrar Senior Erik Strand (28)

ITU Europa Cup, Alanya 18 oktober

Dam Senior Kristine Persson (14)

VM Långdistans – Canberra, Australien 19 november

Herr Senior Jonas Colting (8)

Hawaii Ironman 2006

Damer 30-34 Eva Rongard (14/69)
Herrar 25-29 David Näsvik (28/96), Jonathan Love (69/96)
Herrar 35-39 Niklas Nilsson ( 16/228)
Herrar 40-44 Per Henriksson (12/216), Antti Antonov (38/216)
Herrar 45-49 Antti Suua (77/166)
Herrar 50-54 Robert Malmkvist (41/101)

Nordiska Mästerskapen, Kiel Tyskland
Damer U-23 Lisa Nordén (1), Kristine Persson (2), Lina Karlsson (3)
Herrar U-23 Erik Strand (1)
Damer Junior Emelie Gunnarsson (2)
Herrar Junior Robin Thorén (5)
Damer Ungdom 16-17 Annie Thorén (2), Jasmine Johansson (4), Malin Jelk (5), Stina Jelk (6)
Herrar Ungdom 16-17 Joel Vikner (2), Mike Thorén, (4), Jeff Lundgren (6)
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Svenska Triathlon Cupen

Under 2006 har Svenska Cuper i nuvarande format arrangerats för första året. Åtta 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:

Svenska Cupen – damer Svenska Cupen – herrar
Annie Gustavsson, I 2 IF Karlstad Erik Strand, Dalregementets IF

Johan Lundin, Triathlon Väst

Svenska Ungdomscupen – damer 15-17 Svenska Ungdomscupen – herrar 15-17
Stina Jelk, Säters IF Triathlon Jeff Lundgren, Stockholms Polisens IF

Svenska Juniorcupen – damer 18-20 Svenska Juniorcupen – herrar 18-20
Emelie Gunnarsson, Dalregementets IF Robin Thorén, Motala Triathlon Club

Svenska Mastercupen – damer Svenska Mastercupen – herrar
35-39 Susanna Sjögren, Stockholms CT 35-39 Peter Dörlich, Stockholm Polisens IF
40-44 Annette Lunde, Triathlon Väst 40-44 Håkan Andersson, IK Hakarpspojkarna
45-49 Lena Karlsson, Eskilstuna IK 45-49 Håkan Linder, Norrköpings KSK
50-54 Lena Malmberg, Heleneholms IF 50-54 Björn Pettersson, Norrköpings KSK
55-59 Lena Ehrlenfeldt, Stockholms CT 55-59 Yngve Frederich, Telia Idrotts & FF

60-64 Hamish Sutherland, IK Fyris
65-69 Herbert Böttcher, Eskilstuna IK Triathlon,

Boije Strömberg, Eda Triathlon Club
70-74 Henryk Skaldin, SLK Oxelösund

Svenska Föreningscupen
Stockholms City Triathlon
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Verksamhetsplan 2007 
 
 
 
Idrottslig verksamhet 
 
Ungdom 
 
Mål 2007 

• Att se över vilken organisation som skall jobba med ungdomar och ungdomsfrågor inom svensk 
triathlon framöver och sätta denna på plats. Detta innefattar roller, ansvar, befogenheter och 
uppgifter. 

• Ta fram (och till viss del genomföra) förslag för att förbättra förutsättningarna att utöka 
ungdomsverksamheten inom fler klubbar. Det kan gälla ungdomstränarträffar, ”utrustningspooler”, 
sociala nätverk o.s.v.  

• Att vi skall ta fram, och genomföra, en plan för läger vid fasta tillfällen 2-3 ggr. per år.  
• Dessutom skall vi givetvis representera Sverige på de mästerskap som vi anser att det finns skäl för 

oss att närvara på (t.ex. NM, där målsättningen är 4 topp3-placeringar). 
 

Långsiktiga mål 
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 i och med det - framgångar inom 
triathlonsporten.  
 

Planerade aktiviteter 
• 2 st. Helgläger (ev. med stöd från Triathlongymnasiet), Läger med testlopp i triathlon/löp. 
• Nordiska Mästerskapen som hålls i Kiel (+ ev. samling för uttagna till NM). 
• Möten för att diskutera och besluta om organisation, aktiviteter, synkning mot Triathlon-Simning 

o.d. 
• Besök hos klubbar, skolor, föreningar och liknande för att informera och hämta in kunskap. 

 

Internationell huvudtävling 2007 
Internationell huvudtävling 2007 är UNM i Kiel. Uttagningstävlingar är tävlingar i Svenska Triathlon Cupen 
som går tidigt på säsongen: 

• Hallstahammar, 27 maj 
• Halmstad, 10 juni 
• Göteborg, 17 juni 
• Säter, 1 juli 
 

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. 
 
/ Mikael Stolpe, ansvarig ungdom 
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Junior, U 23 och senior 
 

Övergripande mål 2007: 
• Etablera organisationen kring våra landslag (förbundskaptener, kriterier, stödapparat). 
• Etablera formen för vårt tränarnärverk 

  
Kunskap: 
Genomföra två studiebesök vid heta triathlonmiljöer, dokumentera och sprida kunskap på våra tränarträffar 
och STF hemsida. 
 
Fler tränare på kanten 
Öka antalet medlemmar i vårt tränarnätverk till 20 aktiva tränare 
Dela ut och följa upp ett ledarstipendie 
 
Större tryck underifrån 
Vid minst tre svenska tävlingar få 8-10 startande i respektive ålderklasser 15-16 år, junior 
2-4 st 16-22 åringar i utmanarprogram i samverkan med SOK 
 
Resultatmål landslag 

• 1 aktiv topp 10 IM Hawaii (topp 6 senast 2009) 
• 2 aktiva inom 7 % efter segrartid VM dubbel Olympisk distans i Frankrike 
• Två topp 10 placering WC Olympisk distans 
• 4 aktiva som plockar minst 100 ITU eller ETU rankingpoäng vardera 
• 1 aktiv topp 6 placering EM Olympisk distans 
• 2 aktiva inom 5 % efter segrartid på EM Olympisk distans 
• 2 aktiva inom 5 % efter segrartid på U23 EM Olympisk distans 
• 1 aktiv inom 5 % efter segrartid junior EM Olympisk distans 
• 4 topp 3 placeringar vid NM i Kiel  
 

Aktivitetsplan 2007  
För att uppnå ovanstående målsättning avser STF att genomföra följande aktiviteter under 2007  
Kunskap 
Söka projektpengar hos RF, SOK och ITU för att möjliggöra besök vid två heta triathlonmiljöer (Joakim 
Willén + Tomas Wiker).  
Slutföra arbetet med kravanalysen och utvecklingstrappa samt sprida detta via STF hemsida, föreningsbesök 
och brevutskick till berörda i triathlonklubbar Sverige (Tomas Wiker, Joakim Willén, Patrik Tjärdal). 
 
Fler tränare: 
Genomföra två tränarträffar (20-22 april, 19-21 oktober) (Tomas Wiker). Klubbesök. 
 
Tryck underifrån: 
Planera och genomföra två breddläger 24-27 maj och 9-11 november (Patrik Tjärdal, Fredrik Nordborg, 
Tomas Wiker, Ola Silvdahl). 
Genomföra fem klubbesök (Tomas Wiker). Söka projektpengar hos SOK för uppstartandet av 
utmanarprogram mot London 2012 (Tomas Wiker - 5 års projekt). 
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STF: s prioriterade tävlingar & läger (ansvarig inom parentes) 
 
Läger 
Sydafrika Feb – Mars (långdistans) (FK lång) 
Landslagsläger i samband med breddläger 24-27 maj i Hallstahammar & 9-11 november i Falun 
 
Världscup olympisk distans 
Aktuellt för A-landslags aktiva som har tillräckligt med ranking poäng på ITU: s världsranking och tydlig 
målsättning mot OS i Beijing. (FK Senior) 
 
IM Sydafrika 
Datum för resultat till ansvarig FK*: 1 januari, Uttagnings datum: 1 januari 
Uttagningstävling: Ironman tävlingar till och med 20 maj 
Beräknat antal aktiva: 3 st i PRO klass (FK lång) 
 
Europacup & junior Europacup olympisk distans 
Aktuellt för A & B-landslagsaktiva som har internationella ambitioner. Tävlingsplan skickas till ansvarig FK 
senast 1 april 2007. STF hjälper till med anmälan. (FK junior/U23 & FK Senior) 
 
EM (junior + senior) Olympisk distans, Köpenhamn 27 juni – 2 juli 
Datum för resultat till ansvarig FK*: 28 maj, Uttagnings datum: 31 maj 
Förslag på lämpliga uttagningstävlingar: tidiga Europacuptävlingar, Bundesliga, Sverige Cup (junior) 
Beräknat antal aktiva: 2 senior, 2 junior (FK Senior) 
 
VM Frankrike 15 juli (dubbel olympisk distans) 
Datum för resultat till ansvarig FK*: 29 maj, Uttagnings datum: 31 maj 
Förslag på lämpliga uttagningstävlingar: ½ IM California, ½IM St. Croix, ½ IM Florida 
Beräknat antal aktiva: 2 senior (FK lång) 
 
U23 EM Olympisk distans, Kuopio Finland 21-22 juli 
Datum för resultat till ansvarig FK*: 25 juni, Uttagnings datum: 27 juni 
Förslag på lämpliga uttagningstävlingar: Europacuptävlingar, bundesliga,  
Beräknat antal aktiva: 3 st (FK U23) 
 
NM Kiel (ungdom, junior, U23) 4-5 augusti: 
Datum för resultat till ansvarig FK*: 2 juli, Uttagnings datum: 4 juli 
Förslag på lämpliga uttagningstävlingar: Sverige Cup tävlingar fram till 2 juli 
Beräknat antal deltagare: 6 ungdom, 4 junior, 4 U23 (FK junior) 
 
VM Hamburg (junior, U23, senior) 30 augusti - 3 september 
Datum för resultat till ansvarig FK*: 23 juli, Uttagnings datum: 25 juli 
Förslag på lämpliga uttagningstävlingar: EM, U23 EM, Europacup, Junior Europacup 
Beräknat antal deltagare: 2 U23 (FK Senior) 
 
IM Hawaii 
Datum för resultat till ansvarig FK*: 28 maj, Uttagnings datum: 31 maj 
Uttagningstävling: Ironman tävlingar till och med 20 maj 
Beräknat antal aktiva: 2 st i PRO klass (FK lång) 
 
/ Tomas Wiker, sportchef 
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Tävlingar 
• Stödja arrangörer  
• Samordna svenska cuper 
• Arrangörsträffar och arrangörsmanualer 
• Utveckla tävlingssystem för Internet 
• Utbilda tekniska delegater 
• Ansvara för och utveckla reglemente 

 
 
Stödja 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 2007  
SM Triathlon sprintdistans Säter 30 juni 
SM Triathlon långdistans Kalmar 28 juli 
SM Triathlon olympisk distans Örserum  19 augusti 
SM Duathlon Östersund 8 september 
 
Arrangörsträffar och manualer 
Inom ramen för Svenska Triathlon Cupen arrangeras fyra arrangörsträffar med de ansvariga tävlingsledarna 
inför och efter säsongen.  
  
Vi kommer att erbjuda ”fadderverksamhet” alt. Studiebesök vid STC- och/eller SM-tävlingar för att få ut 
kunskapen om att arrangera större tävlingar även till övriga arrangörer. 
 
TK kommer att ta fram en lättförståelig arrangörsmanual, vilken kommer att publiceras på hemsidan, för att 
underlätta och stötta arrangören av en triathlontävling, samt diverse arrangörsstödsdokumentation läggs upp 
på hemsidan under 2007. 
 
 
Utveckla tävlingssystem för Internet. 
TK kommer att undersöka olika finansieringsmöjligheter för ett betalsystem som kan kopplas till 
tävlingsanmälan på STF hemsida.  
 
Utbilda Tekniska Delegater  
Under året planerar TK att genomföra en utbildning av fyra nya Tekniska Delegater.  
 
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.  
 
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.   
 
Reglemente 
TK planerar att distribuera en kortfattad ”regelflyer” i fickformat för att få arrangörer och deltagare att ta till 
sig reglementet på ett enklare sätt än idag.   
 
/ Peter Dörlich, ansvarig tävlingskommittén 
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Svenska Triathlon Cupen 
Svenska Triathloncupen kommer säsongen 2007 att bestå av sex tävlingar. Fyra av dessa avgörs på olympisk 
distans och två på sprintdistans.  
 
Hallstahammar söndag 27 maj  
Halmstad söndag 10 juni  
Göteborg söndag 17 juni  
Säter   lördag     1 juli, SM sprint  
Eskilstuna    lördag   14 juli   
Örserum  lördag   18 aug, SM olympisk 
 
Cupen 2007 kommer att följa den inriktning som STF lade fast inför säsongen 2006. Att under tre år (06 – 
08) koncentrera resurser på utvalda områden, främst inramning, marknadsföring och media, för att öka 
intresset för sporten generellt men också för att knyta till oss sponsorer och samarbetspartners. Under 2006 
lades mycket resurser på att förbättra inramningen av arrangemangen. 2007 kommer den delen att bibehållas 
men fokus blir att förbättra förutsättningarna för marknadsföring och ökat medieintresse. 
 
Vi vill också skapa ett ökat medvetande för övriga arrangörer hur vi vill att ett STF arrangemang skall se ut, 
fungera och förmedlas. 
 
Under 2007 är följande arbete planerat.  

• Genomföra planerings och uppföljningsmöte med cuparrangörerna.  
• Skapa ett nätverk för tävlingsorganisationer inom och utom Svenska Cupen. 
• Forma villkor och rekommendationer för tävlingarna för att höja underhållningsvärdet.    
• Stödja arrangörerna för att nå en märkbar kvalitetshöjning av arrangemangen som helhet. 
• Implementera hemsida för Svenska Triathlon Cupen och enhetliga hemsidor för respektive 

cuptävling. 
• Arrangera studieresa till ITU VM i Hamburg. 

 
/ Charlotta Svärd, cupgeneral  
 
 
 
Internationellt 
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 2008). 
 
Sverige kommer under året att vara representerad på både ETU:s kongress i Köpenhamn och ITU:s i 
Hamburg. I och med att Ria Damgren är ledamot i ITU Executive Board kommer STF även att medverka i 
fler internationella möten under året.  
 
STF har sökt och beviljats Internationellt Stimulansbidrag 40 000kr för att skapa förutsättningar för att Ria 
Damgren ska bli omvald 2008 i ITU Executive Board.  
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STF har ett långsiktigt mål att verka för minst en person ska ingå i ITU Executive Board, samt medverkan i 
fler kommittéer internationellt. Det innebär att förbundet kommer att fortsätta arbeta aktivt med det 
internationella arbete samt driva frågor för att sporten ska utvecklas i den riktning vi tror är bäst.  
 
/ Ria Damgren, ansvarig internationellt 
 
 
 
Bredd 

• Utveckla tävlingslicensen 
• Projekt tjejer 
• Age group/master 

 
Under 2007 kommer breddkommittén att inrikta sitt arbete mot age group/master. I Svensk Triathlon 2008 
framgår inriktningen på det arbetet: 
 
STF ska verka för att det finns masterklasser på alla arrangemang med tävlingsklass, och skapa incitament 
som Svenska Mastercupen för att fler ska tycka att det är roligt att tävla även efter senioråldern.  
 
Aktivitet 2007: Breddkommittén bevakar utvecklingen av Svenska Mastercupen som arrangeras inom ramen 
för Svenska Triathlon Cupen.  
 
Vidare ska STF utse en ansvarig för age group som exempelvis kan samordna deltagande i de internationella 
mästerskapens age group klasser. 
 
Aktivitet 2007: Undertecknad kommer att samordna det svenska deltagandet i age group klasserna inför VM 
på OS-distans i Hamburg aug/sept.  
 
Övriga aktiviteter: 
Ta fram enhetliga tävlingskläder för age group klasserna, vilka kan användas t.ex. vid EM i Köpenhamn och 
VM i Hamburg. 
 
Utreda om vårlägret 2007 var uppskattat och om det finns önskemål om ett liknande läger i samarbete med 
Springtime Travel även 2008. 
 
/ Peter Dörlich, ansvarig bredd 
 
 
 
Marknadsföring 
Vi ska fortsätta att utveckla STF produkter:  

• Svenska Mästerskap  
• Svenska Triathlon Cupen 
• Svenska Triathlon landslaget    

 
Arbetet med att marknadsföra Svensk Triathlon kommer att vara koncentrerat till ovanstående. 
 
Vi ska besöka, bibehålla och fördjupa samarbetet med de företag som stöttade oss under 2006.   
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Följande aktiviteter är planerade för 2007. 
• Stärka och sprida Svenska Triathlon Cupens profil genom komplettering av befintlig målportal och 

banderoller samt framtagande av affischer och informationsblad.   
• Genom utbildning och att arbeta med förproducerade mallar göra bra pressreleaser före och efter 

tävlingar i Svenska Triathlon Cupen och i samband med SM lång. 
• Ha bra bevakning på våra elitaktiva och göra bra förarbete till media.   
• Skriva artiklar och fylla utrymmet som vi disponerar i Runners World. 
• Ge bra återkoppling till våra samarbetspartners. 
• Ha bra och fyllig information på Svenska Triathlon Cupens hemsidor. 
• Dokumentera och följa upp vår exponering som ett led i planeringen inför besök hos framtida 

samarbetspartners. 
• Ta fram presentationsmaterial som kan användas vid kundbesök. 
• Tillsätta en webbmaster som ska ansvara för STF hemsida och skapa en redaktion. 
• STF skall informera föreningarna om Handslaget och de möjligheter som finns att få ekonomiskt 

stöd.  
 
/ Jan Nilsson, ansvarig marknad 
 
 
 
Media 
STF kommer under 2007 att verka för att TV-kanalen SPORTExpressen skall sända ITU:s WC tävlingar. Det 
är svårt att vara med i programutbudet men vi kommer att anstränga oss hårt för att finnas kvar. Kanalen 
finns med i utbudet från Comhems, Canal Digitals och UPS och kan ses av 2 miljoner tittare i Sverige. Denna 
siffra förväntas öka.  
 
Liksom tidigare kommer STF att fortsätta arbeta aktivt för att triathlon ges större utrymme i media. Det gäller 
främst TV, radio och rikspress. Förutom de allmänna utskick som görs i form av pressreleaser inför och efter 
varje intressant händelse till TT, Förenade Landsortstidningar, TV-kanaler, radiokanaler och de flesta 
tidningar, skall STF ta direktkontakt med ett antal utvalda journalister för att informera och utbilda dem i 
syfte att öka utrymmet och att nå ut med rätt information. 
 
STF kommer att intensifiera samarbetet med tidningen Runners World bland annat i syfte att tidningen skall 
vara officiellt magasin för Svenska Triathlon Cupen.  
 
/ Jan Nilsson, ansvarig marknad 
 
 
 
Utbildning 
STF:s förbundsstyrelse tillsatte under 2006 en arbetsgrupp med uppgift att se över våra utbildningar och dess 
innehåll. I arbetsgruppen ingår Helejna Larsson (sammankallande), Björn Harring, Lotta Kellander, Fredrik 
Nordborg och Martin Eriksson. Senast den 1 maj 2007 skall arbetsgruppen lämna sin rapport med förslag på 
ny utbildningsplan. De frågeställningar som skall belysas i rapporten är: 
 
A. Vilket innehåll skall utbildningarna ha? 
B. Vilken målgrupp skall vi rikta oss till att gå utbildningarna? 
C. Hur skall utbildningarna finansieras? 
D. På vilken/vilka platser skall utbildningarna ges? 
E. Övriga uppkomna frågor. 
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Utifrån den rapport som arbetsgruppen presenterar kommer förbundsstyrelsen att fatta beslut om vilka 
utbildningar som skall ges under 2007.  
 
Under våren 2007 kommer en ny antagningomgång att genomföras på Triathlongymnasiet i Motala inför 
höstterminen. Verksamheten kommer att ledas av tränarna Micke Thorén och Jocke Willén. Willén kommer 
under vårterminen att pappaledig.  
 
Även på Triathlonhögskolan kommer en antagningsprocess att genomföras inför kursstart höstterminen 2007. 
Verksamheten leds av tränaren Tomas Wiker.  
 
/ Ola Silvdahl, generalsekreterare 
 
 
 
Projekt triathlon-simning 
Under 2007 kommer samverkansprojektet triathlon-simning att drivas vidare till och med sista augusti. En 
beskrivning av projektet som startade 2006 finner du i verksamhetsberättelsen 2006. 
 
Patrik Tjärdal leder projektet som syftar att erbjuda ungdomar som av olika skäl är på väg att sluta med 
simning ett naturligt alternativ och fortsatt idrottande i sin befintliga förening, samt att vi därigenom kan hitta 
en modell där olika idrotter samverkar för att behålla ungdomar i idrottsrörelsen.  
 
Under året kommer Patrik att besöka ett antal simföreningar. Till dessa möten har ett bra 
presentationsmaterial tagits fram. Patrik kommer även att arrangera läger för simungdomar och utbildning för 
simtränare.  
 
/ Ola Silvdahl, generalsekreterare 
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Budget 2007

Ingående balans 415 674 

INTÄKTER
RF 1 108 000 
Int. stimulansbidrag 40 000 
SOK, ITU, RF, KTK 252 000 
SOK personalbidrag 32 000 
Lönebidrag 167 000 
Handslaget 200 000 
Sanktionsavgifter 100 000 
Sanktionsansökningsavgifter 8 000 
Föreningar 54 000 
Licenser 150 000 
Svenska Triathlon Cupen 52 000 
Utbildning 50 000 
Övrigt 10 000 

Summa intäkter 2 223 000 

KOSTNADER
Ungdom 60 000 
Junior, U23 45 000 
Senior kort, vintertriathlon 298 000 
Senior lång, duathlon 100 000 
Ledarutveckling 15 000 
Sportchef övrigt 34 000 
Personal 1 012 000 
Personalutveckling 10 000 
Triathlongymnasiet 16 000 
Triathlonhögskolan 5 000 
Kansli 136 000 
Central ledning 98 000 
Försäkringar 45 000 
Marknad 50 000 
Svenska Triathlon Cupen 155 000 
Tävlingkommitté 76 000 
Internationellt samarbete 40 000 
Utbildning 50 000 
Revisionsarvode 15 000 
Övrigt 30 000 

Summa kostnader 2 290 000 

ÅRETS RESULTAT -67 000 

Utgående balans 348 674 
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STADGAR FÖR SVENSKA TRIATHLONFÖRBUNDET 

 

1 Kap Grundläggande bestämmelser 
 

1.1 §    Ändamål 
 
Svenska Triathlonförbundet, i dessa stadgar benämnt förbundet, har till uppgift att 
främja och administrera idrotten triathlon (se nedan) i Sverige på sådant sätt att den står 
i överensstämmelse med idrottens mål och inriktning enligt 1 kap Sveriges 
Riksidrottsförbunds (RF) stadgar samt att företräda denna idrott i utlandet. 
  
Triathlon är en sport bestående av simning, cykling och löpning, som genomförs av de 
tävlande i en sammanhängande följd. Den utförs dels som individuell sport, dels som 
lagsport där individuella resultat sammanräknas eller som  lagstafett, där varje individ 
genomför samtliga grenar. 
 
Svenska Triathlonförbundet administrerar även andra mångkamper av samma karaktär 
som triathlon, främst duathlon (löpning, cykling och åter löpning) men även varianter 
med en eller två av grenarna ersatta av annan gren, t ex skidåkning. Ordet "triathlon" i 
dessa stadgar innefattar även ovan angivna varianter. 
 
Svenska Triathlonförbundet, dess specialidrottsdistriktsförbund (SDF) distrikt och 
föreningar skall aktivt verka för idrott utan doping, alkohol och tobak. Reklam för dessa 
produkter är förbjuden. Jämställdhet mellan kvinnor och män skall eftersträvas i all 
verksamhet, t.ex. lika representation inom organisationer, uppläggning av tävlingar, 
startordning, målgång, massmedial bevakning och priser. 
 

1.2 §    Sammansättning 
 
Förbundet består av de ideella föreningar som har upptagits i förbundet som medlemmar. 
 

1.3 §    Tillhörighet 
 
Förbundet är medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF) samt anslutet till International 
Triathlon Union (ITU) och European Triathlon Union (ETU). 
 
Förbundet skall i tillämpliga delar följa dessa organisationers stadgar och regler. 
 

1.4  §    Beslutande organ 
 
Förbundets beslutande organ är förbundsmötet, extra förbundsmöte och förbunds-
styrelsen. 
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1.5 §    Distriktsorgan 
 
Förbundets regionala organ (distriktsorgan) är SDF är distrikten. : XX-lands 
Triathlonförbund.. 
 
Anm 1. Distriktsorgan har t.o.m. 1995 varit SMI:s Mångkampsförbund (MKF). 
Självständiga distriktsorgan för triathlon bedöms organiseras fortlöpande under 1996. 
Intill dessa har organiserats medger SMI att triathlon administreras av MKF inom 
ramen för de medel SMI har ställt till förfogande. 
Anm 2. Med hänsyn till det ringa antalet föreningar inom vissa distrikt kan det vara 
lämpligt att administrationen samordnas för flera närliggande distrikt. 
 

1.6 §    Medlemskap 
 
Varje ideell förening som uppfyller de i 7.1 § angivna villkoren kan genom beslut av 
förbundsstyrelsen, eller den som styrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till, upptas 
som medlem i förbundet. 
 
Om förenings utträde ur förbundet och om uteslutning stadgas i 7.2 §. 
 

1.7 §    Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår 
 
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår. 
 
Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från förbundsmötet t o m nästföljande 
ordinarie förbundsmöte. 
 

1.8 §    Stadgetolkning 
 
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer 
som inte är förutsett i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande förbundsmöte eller 
avgörs i trängande fall av förbundsstyrelsen. 
 
Förening eller enskild medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att i sådana 
frågor inte väcka talan vid allmän domstol. 
 

1.9 §    Stadgeändring 
 
Förslag till ändring av dessa stadgar får - förutom av förbundsstyrelsen - skriftligen 
framläggas av distriktsorgan eller medlemsförening senast en månad före utlyst 
förbundsmöte. 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut härom av förbundsmöte med minst 2/3 av 
antalet avgivna röster. 
 
1.10 §    Upplösning av förbundet 
 
För upplösning av förbundet krävs beslut härom med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på 
varandra följande förbundsmöten, hållna med minst ett års mellanrum.
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2 Kap Allmänna bestämmelser 
 

2.1 §    Beslut 
 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning 
(votering). 
 
Med undantag för de i 1.8 § och 1.9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor 
genom enkel majoritet. För beslut i sakfrågor erfordras absolut majoritet. Med absolut 
majoritet menas mer än hälften av antalet avgivna röster. 
 
Omröstning skall ske öppet, dock skall val ske med slutna sedlar om röstberättigat 
ombud så begär. 
 
Vid omröstning, som inte avser val, skall vid lika röstetal gälla det förslag som biträds 
av ordföranden om denne är röstberättigad. Är han inte röstberättigad, avgör lotten.  
 
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 
 
Beslut bekräftas med klubbslag. 
 

2.2 §    Hedersledamot, adjungering av styrelseledamot m m 
 
Förbundsmötet får, på förslag av en enig styrelse, utnämna enskild person till 
hedersledamot i förbundsstyrelsen. Hedersledamot har yttrande- och förslagsrätt men 
inte rösträtt. 
 
Förbundstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har 
yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Han får utses till befattning inom styrelsen.  
 

2.3 §    Arbetstagares valbarhet 
 
Arbetstagare inom förbundet och SDF får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen 
eller SDF-styrelsen. 
 
Arbetstagare inom förening får inte väljas till ledamot av föreningens styrelse eller till 
revisor i föreningen.  
 
Arbetstagare inom RF:s organisationer får inte vara revisor eller revisorssuppleant i förbund. 
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2.4 §    Legitimationskort  
Person verksam inom förbundet har fritt tillträde till tävling eller uppvisning, som 
anordnas av en till förbundet hörande organisation, enligt följande: 
 
a) inom hela landet: ledamot (suppleant) , hedersledamot,  revisor (suppleant) och 
kommittéledamot i förbundets styrelse och kommittéer; 
 
b) i resp distrikt: SDF  vad avser tävlingar m m inom resp distrikt:  ledamot (suppleant), 
hedersledamot, revisor (suppleant) och kommittéledamot i SDF:s styrelse och 
kommittéer. kontaktperson för distriktet. 
 
Legitimationskort, gällande för kommande licensår (1. april - 31. mars)  utfärdas av 
styrelsen efter årsmötet. 
  

2.5 §    Mästerskapstävlingar 
Rätt att delta i tävling om RF:s mästerskapstecken (SM/JSM och DM/JDM ) samt av 
Svenska Triathlonförbundet arrangerade RM/JRM tillkommer licensierad medlem i 
förening ansluten till Svenska Triathlonförbundet, som är svensk medborgare eller som 
varit stadigvarande bosatt i Sverige sedan minst ett år.  
 
För deltagande i utländsk mästerskapstävling gäller ITU:s resp ETU:s 
representationsbestämmelser. 
 
2.6 §   Övriga tävlingar 
Arrangemang i triathlon - såväl tävlingsklasser som motionsklasser - måste vara 
sanktionerade av Svenska Triathlonförbundet.  
Arrangemang med deltagare från endast ett distrikt, te x träningstävlingar mellan 
distriktets föreningar,  må sanktioneras av distriktet. 
Arrangemang med deltagare från endast en förening, t ex klubbmästerskap, må 
sanktioneras av föreningen. 
 För deltagande i tävlingsklass i triathlon ( t v ej varianter) krävs en av Svenska 
Triathlonförbundet utfärdad tävlingslicens; vad avser utländsk deltagare licens (intyg) 
samt försäkring utfärdad av resp. lands triathlonförbund. 
 
2.7 § Sammansättning av styrelse m m 
Förbundet, dess SDF och föreningar skall verka för att styrelsen, valberedningen, 
kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor 
och män nås. 
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3 Kap    Förbundsmöte 
 

3.1 §    Sammansättning 
 
Förbundsmöte består av ombud för föreningarna utsedda genom beslut av respektive 
förenings årsmöte.  
 
I de fall då förening ej sänt ombud till förbundsmötet är föreningen automatiskt 
representerad av ombud från det distriktförbund föreningen tillhör.  
 
Ombud skall medföra fullmakt från sin uppdragsgivare. I fullmakten skall ombudets 
rösträtt anges. 
 
Ombud får inte företräda mer än en förening eller ett distriktsförbund och får inte vara 
ledamot av förbundsstyrelsen. 

 
Anm.  Ett SDF omfattar geografiskt samma område som ett RF-distrikt. 
  Ett distriktsorgan är ledningsorganisation för ett SDF eller  samordnad 
ledningsorganisation för flera SDF. 
 

3.2 §   Rösträtt 
 
Varje förening som är ansluten till Svenska Triathlonförbundet och som senast den 31 
december året före förbundsmötet fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter har en röst.   
 
Föreningens rösträtt tillkommer föreningens utsedda ombud. I fall då föreningen ej sänt 
ombud tillkommer rösträtten ombud från det distriktförbund föreningen tillhör. 
 
Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd för förbundsmöte att gälla tiden 
den 1 januari - 31 december. Den gamla röstlängden gäller tills dess ny röstlängd har 
upprättats. Röstlängden är grundad på antalet föreningar 31 december året före 
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, hedersledmöter,  revisorerna, ledamöter i förbundets 
kommittéer och motionär i vad avser egen motion. 
 
Yttranderätt tillkommer RF:s representant, förbundets arbetstagare och med mötets 
enhälliga samtycke annan närvarande. 
Vid förbundsmöte får representanter för förbundets medlemsföreningar närvara. 
 

 
3.4 §    Tidpunkt och kallelse till förbundsmötet 
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Förbundsmöte hålls årligen före utgången av mars månad på dag och ort som 
förbundsstyrelsen bestämmer. 
Kallelse till mötet utfärdas av förbundsstyrelsen dels genom kungörelse i förbundets 
officiella kungörelseorgan senast tre månader före mötet, dels genom brev till 
röstberättigade organisationer senast två månader före mötet. 
 
Förslag till föredragningslista för mötet, verksamhets- och förvaltningsberättelser 
avseende föregående verksamhetsår, verksamhetsplan  för innevarande verksamhetsår, 
förbundsstyrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till förbundsmötet - 
vilka skall vara åtföljda av styrelsens yttrande och, om motionen kommer från förening, 
av SDF-styrelsens yttrande -samt valberedningens förslag (3.10 §) skall senast tre 
veckor före mötet sändas till de organisationer, som anmält sig till mötet. 
 

3.5 §    Ärenden vid förbundsmötet 
 
Vid förbundsmötet skall följande ärenden förekomma 
 
1. Öppning av förbundsmötet 
 
2.  upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på 

 grundval av den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden, 
 
3. fråga om mötets behöriga utlysande, 
 
4. val av ordförande för mötet, 
 
5. val av sekreterare för mötet, 
 
6. val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll 
samt erforderligt antal rösträknare, 
 
7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser: 
 a)  förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående 
kalenderår/verksamhetsår, 
 b)  förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för  föregående 
kalenderår/verksamhetsår samt 
 c)  revisorernas berättelse för samma tid, 
 
9.  fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning, 
 
10. presentation av SM/JSM/RM/JRM för år 2, 
 
11. behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan för förbundet med prioritering 

av ekonomiska resurser, 
 
12. behandling av styrelsens förslag (propositioner), samt av motioner som getts in i den 

ordning som sägs i 3.7 §, 
 
13. fastställande av 

a)  föreningarnas årsavgift till förbundet, 
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b)   sanktions- och licensavgifter och  
c)  prenumerationsavgift för förbundets tidning - i samtliga fall gällande fr o m år 2. 

 
14.  val  udda år av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år 
 
15.  val av halva antalet övriga ledamöter och suppleanter för en tid av två år. 
 
16.  val av två revisorer och personliga suppleanter 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, 

 
17. val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av  ett år. Minst en 

kvinna skall ingå.. Dessutom utses två ledamöter av de aktiva  (en kvinna, en man), 
 
18. anmälan av representanter från aktiva triatleter resp anställd personal, 
 
19. beslut om val av ombud till RIM (udda år) och erforderligt antal suppleanter, 
 
20.  information från förbundsstyrelsen (ev föredrag), 
 
21.  avslutning. 
 
3.6 § Valbarhet 
 
Valbar är varje i Sverige permanent boende person. Ledamot av förbundsstyrelsen är 
inte valbar som revisor eller revisorssuppleant. 
 
Om arbetstagares valbarhet stadgas i 2.3 §. 
 

3.7 §    Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet (motioner) 
 
Förslag till ärende att behandlas vid förbundsmötet skall vara förbundsstyrelsen 
tillhanda senast en månad före utlyst förbundsmöte. Rätt att avge förslag tillkommer 
medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening samt distriktsorganen. 
Förslag från röstberättigad föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening 
tillsammans med dess utlåtande. Förslag från förening insänds genom vederbörande dis-
triktsorgan tillsammans med dess utlåtande. 
 

3.8 §    Utseende av ombud till riksidrottsmöte 
 
Ombud till riksidrottsmöte och erforderligt antal suppleanter utses enligt 4 kap 4 § RF:s 
stadgar. Ombud skall utses av förbundsmötet eller, om mötet så har beslutat, av 
förbundsstyrelsen. Meddelande om vilka ombud som utsetts insänds snarast möjligt till 
RS samt tillställs de utsedda. 
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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. 
 
Underlåter förbundsstyrelsen att inom 14 dagar kalla till extra möte, får den/de som 
krävt mötet kalla till detta. 
 
Kallelse och föredragningslista översänds till ombuden senast sju dagar före mötet. 
 
Vid extra förbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.  
 
Extra förbundsmöte får inte äga rum under tid då RIM pågår.  
 

3.10 §    Valberedningen 
 
Valberedningen skall bestå av ordförande och två övriga ledamöter valda av förbundsmötet 
samt två övriga ledamöter utsedda av de aktiva. Antalet övriga ledamöter skall vara lika 
fördelat mellan könen.  
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande samt tillsätter sekreterare.  
 
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så 
bestämmer. Sammanträde kan genomföras per telefon/fax. 
 
Valberedningen skall senast tre månader före förbundsmötet skriftligen fråga dem, 
vilkas mandattid går ut vid kommande förbundsmötes slut, om de är villiga att 
kandidera för den kommande mandatperioden. Svar inom tre veckor. 
 
Senast den två månader före förbundsmötet skall valberedningen meddela samtliga SDF 
samt informera medlemsföreningarna vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur. 
 
Senast en månad före förbundsmötet får SDF och medlemsföreningar till valberedning-
en avge förslag på personer för valen under 3.5 § 13-15 punkterna. 
 
Senast tre veckor före förbundsmötet skall valberedningen skriftligen delge samtliga till 
förbundsmötet anmälda organisationer (se 3.4 § sista st ovan) sitt förslag beträffande 
varje val enligt 3.5 § 13-15 punkterna samt meddela namnen på de kandidater som i 
övrigt nominerats. 
 
Valberedningen skall i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom förbundsstyrelsen. 
 
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han/hon  i denna egenskap 
fått kännedom om. Valberedningens beslut skall protokollföras och efter förbundsmötet 
skall protokollet överlämnas till förbundsstyrelsen. 
 

Bilaga 8



 

 10 

4 Kap    Förbundsstyrelsen 
 

4.1 §    Sammansättning samt kallelse och beslutmässighet 
 
Förbundsstyrelsen är, när förbundsmöte inte är samlat, förbundets beslutande organ.  
 
Styrelsen består av ordförande samt sju övriga ledamöter och två suppleanter valda av 
förbundsmötet samt två representanter för de aktiva (en kvinna och en man) samt 
personliga suppleanter för dessa, samtliga utsedda av de aktiva. Härutöver får den hos 
förbundet anställda personalen utse en ledamot och en personlig suppleant att ingå i 
styrelsen. 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare.  
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga 
ledamöter och suppleanter kallats, och då minst halva antalet ledamöter/suppleanter är 
närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av ledamöterna är ense om beslutet. 
Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan dock 
brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. 
Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. 
 
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande 
utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för 
särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd. Den 
som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet 
underrätta styrelsen härom. 
 
 

4.2 §    Förbundsstyrelsens åligganden 
 
Styrelsen åligger bl.a att 
 
1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och förbundsmötets beslut samt verka för 

triathlonidrottens utveckling och utbredning inom Sverige och företräda denna idrott, 
tillvarata förbundets intressen och härvid följa utvecklingen inom idrotten utomlands 
och delta i det internationella samarbetet på denna idrotts område, 

 
2. övervaka efterlevnaden av RF:s och förbundets stadgar och i vederbörlig ordning 

utfärdade regler samt ITU och ETU stadgar och regler 
 
3. aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom förbundet och anslutna föreningar, 
 
4. samarbeta med myndigheter och organisationer som stödjer förbundets verksam-het 

samt marknadsföra triathlonidrotten hos myndigheter, massmedia och allmänheten, 
 
5. följa och stödja verksamheten inom distrikten och föreningarna, 
 
6. avge vederbörliga rapporter och yttranden, 
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7. upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser samt verksamhetsplan och 
inkomst- och utgiftsstat ävensom i övrigt utarbeta och bereda förslag, planer m m 
att föreläggas förbundsmötet och tillse att av förbundsmöte fattat beslut verkställs 
så snart som möjligt, 

 
8. handha och ansvara för förbundets medel och material samt vidta lämpliga åtgärder 

för att stärka förbundets ekonomi, 
 
9. utse arrangör för förbundets tävlingar och svara för deras genomförande enligt 

gällande tävlingsregler, godkänna internationella tävlingar samt besluta om rikt-
linjer för svenskt deltagande i tävling eller uppvisning utomlands, 

 
10. besluta om utdelning av förbundets utmärkelser, 
 
11. upprätta röstlängd för förbunds- och SDF-möten att gälla för kommande 

kalenderår/verksamhetsår, 
 
12. anställa förbundets arbetstagare och bestämma om organisationen av förbundets 

kansli (inom av förbundsmötet fastställda ekonomiska ramar), 
 
13. enligt av RS utfärdade anvisningar pröva och avgöra fråga om anslutning av 

förening som medlem i förbundet och om uteslutning av förening ur förbundet, 
 
14.  senast den 31 december varje år till RF inlämna skriftlig uppgifter om vilka 

föreningar som under kalenderåret erlagt sina årsavgifter till förbundet, 
 
15.  fortlöpande till RF anmäla avförda föreningar, 
 
16.  på begäran av RS lämna sådana upplysningar, som krävs för RS:s stadgeenliga uppgifter, 

samt på begäran av riksidrottsnämnden (RIN) avge yttrande till nämnden, 
 
17. föra protokoll och erforderliga böcker, samt 
 
18. handlägga löpande ärenden i övrigt. 
 

4.3 §    Prövningsrätt 
Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 13 och 14 kap RF:s stadgar. 
 
Med stöd av 14 kap 8 § första stycket RF:s stadgar förbehålls styrelsen 
bestraffningsrätten i ärenden om förseelse  begången vid förbundets mästerskaps- och 
cuptävlingar, av förbundet sanktionerat arrangemang, av förbundet anordnad  utbildning 
och träning inom  samt vid internationell tävling,  kurser och läger utomlands vad avser 
svenska deltagare. 
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5 Kap    Revisorer och revision 
 

5.1 §    Revisorer och revision 
 
Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av minst två 
auktoriserade eller godkända revisorer, däribland en medlem av RF:s 
revisionskommitté.  
 
Förbundsstyrelses räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorerna senast  
en månad före förbundsmötet. Handlingarna skall efter verkställd revision med 
revisorernas berättelse vara förbundsstyrelsen tillhanda senast  14 dagar före 
förbundsmötet. 

 
 

6 Kap    SF-distrikt. Specialidrottsdistriktsförbund (SDF).        
 
6.1 §    SF-distrikt 
 
Varje SF-distrikt, där triathlon bedrivs,  skall vara representerat av ett SDF som är organ 
för Svenska triathlonförbundets regionala verksamhet, antingen ett distriktsorgan för ett 
SF-distrikt eller ett distriktsorgan för två eller flera SF-distrikt. 
 
Förening tillhör det SF-distrikt inom vars geografiska område föreningen har sin hemort. 
 
SDF upprättas av förbundsstyrelsen efter samråd med vederbörande DF-styrelse.  
 
 

6.2 §    SDF:s namn och SF-distriktets gränser 
 
SF-distrikt bör i fråga om administrationen omfatta samma geografiska område som 
motsvarande RF-distrikt. Beslut om annan regional indelning så att SF-distrikt omfattar fler 
än ett RF-distrikt eller ett eller flera län skall anmälas till RF. Distriktsgränser som avviker 
från det sagda skall efter beslut hänskjutas till RS för slutligt avgörande. 
 
Innan beslut tas om SDF:s namn skall RF höras. Härvid bör beaktas att SDF inom olika 
idrotter men med samma geografiska gränser erhåller likartad benämning. 
Exempel: Regionens SF-benämning + Triathlonförbund, t ex Dalarnas Triathlon- 
förbund, Göteborgs/Hallands Triathlonförbund. 
 

6.3 §    Specialidrottsdistriktsförbund (SDF)  
 
SDF, som är självständiga ideella föreningar, skall enligt dessa stadgar och SDF:s 
stadgar arbeta såsom Svenska triathlonförbundets regionala organ i enlighet med 
förbundets ändamål enligt 1 §. 
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6.4 §    SDF:s sammansättning 
 
SDF omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Triathlonförbundet och som 
har sin hemvist inom SF-distriktets geografiska område. 
 

6.5 §    SDF:s stadgar 
 
SDF:s stadgar skall följa de av Svenska Triathlonförbundet fastslagna och av RS 
godkända normalstadgarna för SDF. 
 
Svenska Triathlonförbundet skall godkänna de av SDF-mötet antagna stadgarna, med 
rätt för förbundet att påtala ändring av stadgarna om de strider mot normalstadgarna 
eller på annat sätt anses vara olämpliga. 
 
Vid förbundsmöte och DF-möte är ombudsman ombud. Vid förhinder för denne eller 
om distriktsorganet är berättigat att utse fler än ett ombud till nämnda förbundsmöten, 
skall de inom distriktet anslutna röstberättigade föreningarna beredas tillfälle att utse 
ombud. 
 

6.6 §   Revisorer och revision 
 
Förutom de av SDF-mötet valda revisorerna skall SDF-styrelsens verksamhet, 
förvaltning och räkenskaper granskas av en av DF-mötet vald revisor. 
 
 
Omfattar SF-distrikt  flera DF skall det DF där SDF eller har sin hemort utse revisor. 
 

6 Kap    STF:s distrikt     
 
6.1 §    Distrikt 
 
Varje distrikt skall vara representerat av en eller flera kontaktpersoner som ansvarar 
för Svenska Triathlonförbundets regionala verksamhet. En kontaktperson kan ansvara 
för ett distrikt som geografiskt omfattar antingen ett eller flera RF-distrikt/DF. 
 
Förening tillhör det distrikt inom vars geografiska område föreningen har sin hemort. 
 
Distriktens kontaktpersoner utses av förbundsstyrelsen. 
 

6.2 §    Distriktens namn och gränser 
 
Distrikten skall omfatta samma geografiska område som motsvarar ett eller flera 
RF-distrikt/DF. Beslut om regional indelning så att ett distrikt omfattar fler än ett 
RF-distrikt/DF skall anmälas till RF. 
 
Innan beslut tas om distriktens namn skall RF höras.  
 

6.3 §    Distriktens ändamål  
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Distrikten skall arbeta såsom Svenska Triathlonförbundets regionala organ i enlighet 
med dessa stadgar och förbundets ändamål enligt 1 §. 

 
6.4 §    Distriktens sammansättning 
 
Distrikten omfattar de föreningar som är medlemmar i Svenska Triathlonförbundet och 
som har sin hemvist inom distriktets geografiska område. 
 

6.5 §    Distrikts ombud 
 
Distriktens kontaktperson är ombud vid DF-möte. Vid förhinder för denne eller om 
distriktsorganet är berättigat att utse fler än ett ombud till nämnda förbundsmöten, skall 
de inom distriktet anslutna röstberättigade föreningarna beredas tillfälle att utse 
ombud. 
 

6.6 §   Distriktens granskning 
 
Distriktens verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall granskas av Svenska 
Triathlonförbundets revisor. 
 
 

7 Kap    Föreningarna 
 

7.1 §    Medlemskap i förbundet 
 
Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i förbundet om 
nedanstående villkor är uppfyllda. 
 
1. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och är åtföljd av 

föreningens stadgar. 
 
2. Föreningen på sitt program har sådan idrottslig verksamhet som administreras av 

förbundet, d.v.s. Triathlon och eller Duathlon med varianter.. 
 
3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de principer på 

vilka RF:s normalstadgar för idrottsförening bygger. 
 
4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten 

förening. 
 
5. Föreningen har betalat de avgifter som i vederbörlig ordning har bestämts. 
 
6. Föreningen förbundit sig att aktivt verka för en idrott utan doping, alkohol och tobak 

samt att ej göra reklam för dessa produkter. 
 
Lämnas förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RS enligt 
reglerna i 13 kap RF:s stadgar. 
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7.2 §    Utträde samt uteslutning av förening 
 
Förening, som önskar utträda ur förbundet, skall skriftligen anmäla detta. Har 
föreningen inte betalat föreskrivna avgifter, bestämmer förbundsstyrelsen om de skall 
betalas eller inte.  
 
Förening, som inte har betalat årsavgift under två på varandra följande år, får anses ha 
begärt sitt utträde. 
 
Utan att anmälan om utträde föreligger får förening uteslutas om den - trots påminnelser - 
underlåter att följa vad som föreskrivs i dessa stadgar eller RF:s stadgar.  
 
Förening får också uteslutas, om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i 
vederbörlig ordning har fattats av förbundet, SDF eller RF eller annars påtagligt har 
motarbetat förbundets intressen. 
 
Förening, som inte aktivt verkar för en dopingfri idrott får anses motarbeta förbundets 
intressen och kan därför efter särskild prövning uteslutas ur förbundet 

 
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss 
av förbundsstyrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt 
anges vad den uteslutna föreningen skall iaktta för överklagande av beslutet. 
 
Beslut om uteslutning får överklagas hos RS enligt reglerna i 13 kap. 
 

7.3 §    Distriktstillhörighet 
 
Förening tillhör dels det SF-distrikt RF-distrikt/DF inom vars område föreningens 
hemort är belägen, dels det STF-distrikt inom vilket föreningens hemort är belägen. 
 

7.4 §    Rösträtt 
 
Om förenings rösträtt vid SDF-möte föreskrivs i SDF:s stadgar. 
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7.5 §     Åligganden 
Förening skall 
 
1. följa RF:s stadgar samt Svenska triathlonförbundets stadgar, tävlingsbestämmelser, 

övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan, samt aktivt verka 
för en idrott utan doping alkohol och tobak samt ej göra reklam för dessa produkter. 

 
2. årligen betala årsavgift och avge rapport er enligt Svenska Triathlonförbundets, DF:s  

och SDF:s b och DF:s bestämmelser.  
 
3. till RF insända de uppgifter som begärs av RS beträffande föreningens verksamhet 

samt på begäran av RIN avge yttrande till nämnden, 
 
4. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och 

balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens 
sammanträden samt föra medlemsförteckning, 

 
5. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för 

styrelsens förvaltning, samt 
 
6. på begäran av RS eller vederbörande DF-styrelse ställa föreningens handlingar till 

förfogande samt på begäran av förbundet eller SDF-styrelse ställa till förfogande de 
handlingar, som krävs för bedömning av föreningens verksamhet såsom medlem i 
förbundet. 

 

7.5 §    Medlemmar i förening 
Enskild person upptas som medlem i förening efter ansökan. 
 
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att 
motarbeta föreningens ändamål eller intressen. 
 
Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala 
stadgade avgifter till föreningen, motarbetat dess verksamhet eller ändamål eller 
uppenbarligen skadat föreningens intressen. 
 
Beslut om vägrat medlemskap eller om uteslutning skall fattas av föreningsstyrelsen och 
får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar. 
 
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är 
vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. 
 
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av föreningens styrelse eller, 
om denna har så bestämt, av sektionsstyrelsen. För deltagande i tävling eller uppvisning  krävs 
tävlingslicerns, utfärdad av Svenska Triathlonförbundet. För tävling och uppvisning utanför 
Sverige, gäller de regler som Svenska Triathlonförbundet har utfärdat.  
 
Är arrangören inte ansluten till Svenska Triathlonförbundet eller om arrangemanget inte är 
sanktionerat av Svenska Triathlonförbundet får medlemmen delta endast om Svenska  
Triathlonförbundets styrelse har godkänt deltagandet.  
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Motion från Göran Palmgren, Telia IF 
 

Förslag till Svenska Triathlonförbundets styrelse  

Tillägg till avsnitt 1.11 Bestraffning  

1. 11. 6  Särskilda bestraffningsregler vid felaktig omkörning under 
cyklingsmomentet  

Omkörning av medtävlande under cykelmomentet skall ovillkorligen ske i enlighet med vanliga trafikregler, dvs 
till vänster.(Jämför p 3.7.4, ovan). Denna regel tillämpas strikt utan undantag. Därav följer att den som kör om 
en medtävlande på fel sida, dvs cyklar om till höger, bestraffas enligt följande: 

1. Om regelbrottet är att betrakta som ringa: diskvalificering i pågående tävling  
Med ringa regelbrott avses omkörning som är felaktig men som sker utan fara för medtävlande. Som exempel 
gäller felaktig omkörning som sker på brett tävlingsavsnitt med god sikt där det är uppenbart att den felande 
gjort bedömningen att "det spelar väl ingen roll hur man kör om här, gott om plats". 

2. Om regelbrottet är grovt : en månads avstängning, dvs indragning av licens  
Diskvalificering i pågående tävling samt en månads avstängning.  
Med grovt regelbrott avses omkörning som är felaktig och där det är uppenbart att gärningsmannen medvetet 
åsidosatt medtävlares säkerhet till förmån för egen framkomlighet men där tävlingsavsnittet varit överblickbart 
och ingen olycka skett. Som exempel gäller felaktig omkörning som skett på smalt men rakt tävlingsavsnitt.  

3. Om regelbrottet är mycket grovt och förorsakat olycka : ett års avstängning, dvs indragning av licens 
samt diskvalificering i pågående Cup (motsv) 

Diskvalificering i pågående tävling samt ett års avstängning.  
Med mycket grovt regelbrott avses omkörning som är felaktig och där det är uppenbart att gärningsmannen 
medvetet åsidosatt medtävlares säkerhet till förmån för egen framkomlighet och där tävlingsavsnittet inte varit 
överblickbart samt därigenom dessutom förorsakat en tävlingsolycka. Som exempel gäller felaktig omkörning på 
smalt och/eller kurvigt tävlingsavsnitt med skymd sikt som förorsakat olycka. 

Med tävlingsolycka avses i detta sammanhang kroppsskada som föranleder ambulans.  

4. Om regelbrottet är mycket grovt med försvårande omständighet : avstängning på livstid samt 
diskvalificering i pågående Cup (motsv)  

Denna kategori motsvarar kategori 3 med den skillnaden att förorsakad olycka utgjort dödsolycka.  

 

Förslag till förtydligande skrivning av p 3.7.4  

Nuvarande lydelse  
3.7.4 En tävlandes rektangel får inte överlappa en annan tävlandes rektangel annat än vid omkörning. 
Omkörning, som görs till vänster, innebär att den tävlande accelererar genom den andre tävlandes rektangel på 
maximum 30 sekunder 

Förslag till ny lydelse:  
3.7.4 En tävlandes rektangel får inte överlappa en annan tävlandes rektangel annat än vid omkörning. 
Omkörning, som ovillkorligen skall ske till vänster, innebär att den tävlande accelererar genom den andre 
tävlandes rektangel på maximum 30 sekunder. 
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Till Svenska Triathlon fax 031-726 61 89 
 
 
Motion till 2007 årsmöte 
 
Motion om nedan: 
 
"Föreslår att Svenskt Mästerskap på duathlondistans tas med i 
Svenska Cupen eller läggs vilande tillsvidare från 2008.  
 
Bakgrund är dels det måttliga intresset från förbundet som speglas 
nedåt till de aktiva. Dels att i handlingsplaner och marknadsplaner 
saknas tävlingen helt vilket endast kan tolkas att tävlingen är 
ointressant.   
 
Att lägga ned SM på duathlon skulle bespara ca 5000 kr/år för 
förbundet i SM-tecken, reseersättningar TD/Huvuddomare samt 
frigöra resurser för viktigare verksamhet." 
 
 
 
 
Väsby SS Triathlon 
enligt uppdrag 
Endre Barat 
Stockholm 07-02-23 
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