
Svenska Triathlonförbundet 

Årsmöte 2002 

Protokoll och bilagor 

Svenskt EM-guld 2001 i Team Time Trial – en av årets höjdpunkter! 
Joakim Axelsson, Jonas Colting, Andreas Wiberg, 

 Jonas Djurback och Joachim Willén 



 

Svenska Triathlonförbundet    

   

 

Protokoll Årsmöte 2002 
 
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. Ria Damgren väljs till ordförande på mötet. 
 
5. Ola Silvdahl väljs till sekreterare på mötet. 
 
6. Patrik Gustafson och Lotta Johansson väljs till rösträknare och att justera protokollet. 
 
7. Verksamhets- och förvaltningsberättelse (bilaga 1-4) godkänns. Revisionsberättelsen presenteras. 
 
8. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2001. 
 
9. a) Budget (bilaga 5) och verksamhetsplan 2002 (bilaga 6) presenteras och godkänns.  
 
 b) Informerades att Fårösund Triathlon kommer att utses till SM arrangör på olympisk distans 2003.

  
 
 
10. Motioner och styrelsens förslag / propositioner 
 

a) Endre Barat – tävlingshjul, reglementet C 3.4.1 f ) och  d)  (bilaga 7) 
 
Beslutas att anta motionen, med förtydligandet att hjul av typ Spinnergy och Hed H3 etcetera räknas som 
ekerhjul. 
 
b) Ändringar i reglementet (bilaga 8) 
 
Beslutas att anta föreslagna reglementsändringar 
 
c) Ändring avseende mästerskapsstatus (bilaga 9) 
 
Beslutas att anta föreslagen ändring 
 
d) Distriktsreform (bilaga 10) 
 
Beslutas att anta propositionen 

 
 
 

11.  Avgifter för 2003 
 

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 och 270 kronor för A-licens. 
Avseende endagslicens beslutas den höjas från 70 till 120 kronor. 
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Årsmötesprotokoll 2002 Bilaga 2 Verksamhetsberättelse 2001 
 
 

Styrelse: Ria Damgren (ordf.), Björn Möllersten (v.ordf.), Micael Söderström, Karin Sundberg, Lotta 
Johansson, André Fält, Henrik Berggren, Lillemor Gunnarsson, Lars Randell (suppl.), Ingela Natanaelsson 
(suppl.) 
 
Generalsekreterare: Ola Silvdahl 
 
Aktivas representanter: Jonas Colting, Robert Schelin 
 
Förbundskaptener: Tomas Wiker (senior lång) och Henrik Nöbbelin (senior kort och junior) 
 
Styrelsemöten: 7 st protokollförda 
 
Valberedning: Jörgen Gunnarsson (sammankallande), Bernhard Hirschauer, Jenny Andersson 
 
Antal anslutna föreningar: 91 (94) 
 
Tävlingsverksamhet: Totalt 3 400 (3 300) starter i Triathlon och Duathlon. Årslicens har lösts av 438 (457) 
personer, endagslicens av 63 (37) personer.  
 
 
Tävlingsresultat 

Årets självklara höjdpunkter var herrarnas EM-guld i Team Time Trial, Lena Wahlqvists VM silver och Jonas 
Coltings VM brons på långdistans. Sammantaget är detta de bästa internationella framgångarna för svensk 
triathlon någonsin och naturligtvis mycket roligt. Vi har flyttat fram vår position och kan se framtiden an med 
tillförsikt. Övriga tävlingsresultat presenteras nedan: 
 
SM / JSM / RM – Olympisk distans, Göteborg 17 juni 
Svensk Mästarinna Anna Svärdström, Stockholm City Triathlon 
Svensk Mästare Björn Andersson, Team Subito 
Svensk Juniormästarinna Hanna Walukiewicz, SPIF Triathlon 
Svensk Juniormästare Robert Lövdahl, IFK Helsingborg 
Lag Dam SM Asics Tri Team – Stina Thunman, Johanna Forsberg, Anna Sjögren 
Lag Herr SM Team Subito – Björn Andersson, Toni Apell, Magnus Almén 
Riksmästare 35-39 Teddy Andersson, Triathlon Väst 
Riksmästare 40-44 Bengt Salomonsson, IK Fyris  
Riksmästare 45- Kari Aho, Triathlon Syd 
Lag Herr RM Triathlon Väst – Teddy Andersson, Roger Berggren, Thomas Davidson 
 
Skol – RM, Säter 30 juni 
Mellanstadiet 11-13 år 
Flickor:  Sandra Reinurm, Nibbleskolan – Hedemora 
Pojkar:  Tomas Igelström, Stureskolan – Hedemora 
Högstadiet 14-16 år 
Flickor:  Anna Lindgren, Edsbergsskolan – Sollentuna 
Pojkar:  Niklas Mårtzén, Rissneskolan – Sundbyberg 
 
SM / RM – Långdistans, Säter 1 juli 
Svensk Mästarinna Anna Svärdström, Stockholm City Triathlon 
Svensk Mästare Björn Andersson, Team Subito 
Lag Herr SM Triathlon Väst – Ted Ås, Urban Broms, Teddy Andersson 
Riksmästare 35-39 Leif Götesson, Elmhults SC 
Riksmästare 40- Janne Nilsson, Triahtlon Syd 
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SM / JSM / RM – Sprintdistans, Stockholm 21 juli 
Svensk Mästarinna Lena Wahlqvist, Motala TC 
Svensk Mästare Björn Andersson, Team Subito 
Svensk Juniormästarinna Carina Höglund, Väsby SS Triathlon 
Svensk Juniormästare Robert Lövdahl, IFK Helsingborg 
Riksmästare 35-39 Teddy Andersson, Triathlon Väst 
Riksmästare 40-44 Bengt Salomonsson, IK Fyris  
Riksmästare 45- Karl-Erik Green, Falu SS Triathlon 
Riksmästarinna 15-17 år Catrine Josefsson, Team Farton 
Riksmästare 15-17 år  Stefan Franzén, Säter Triathlon 
 
 
SM / JSM / RM – Stafett, Stockholm 22 juli 
Stafett-SM Dam Asics Tri Team – Therese Lindqvist, Johanna Forsberg, Stina 
 Thunman 
Stafett-SM Herr Falu SS Triathlon – Fredrik Norgren, Jonas Djurback, Clas Björling 
Stafett-JSM Herr SLK Oxelösund – Gustav Söderström, Jonas Johansson, Martin  
 Cederqvist 
Stafett-RM Herr Asics Tri Team – Finn Sjögren, Kent-Ola Svahn, Michael Carlsson 
 
 
SM / JSM / RM – Duathlon, Uppsala 9 september 
Svensk Mästarinna Stina Thunman, Asics Tri Team 
Svensk Mästare Clas Björling, Falu SS Triathlon 
Svensk Juniormästare Robert Lövdahl, IFK Helsingborg 
Lag Herr SM Brittatorps TK - Patrik Gustafson, Stefan Grahn, Stefan Johansson 
Riksmästare 40- Stefan Johansson, Brittatorps TK 
Riksmästare 15-17 år  Stefan Franzén, Säter IF Triathlon 
 
 

NM Olympisk distans – Varkaus, Finland 6 juni 
Dam Junior Carina Höglund (2), Hanna Walukewiz (3), Sofie Morelius (4) 
Herr Junior Robert Lövdahl (1), Henrik Almqvist (3), Henrik Forslund (4), Martin 

Cederqvist (DNF) 
 

EM Olympisk distans – Carlsbad, Tjeckien 23 juni 
Herr Senior Joachim Willén (7) 
Herr Junior Henrik Almqvist (48) 
Dam Junior Lina Wedin () 
 

EM Team Time Trial - Carlsbad, Tjeckien 24 juni 

Herrar Guld! – Joachim Willén, Jonas Djurback, Andreas Wiberg, Joakim Axelsson 
och Jonas Colting 

 

VM Olympisk distans – Edmonton, Canada 21 juli 
Herr Senior Joachim Willén (26) 
H 60 Örjan Sandler (1) 
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VM Långdistans  - Fredericia, Danmark 5 augusti 
Dam Senior  Lena Wahlqvist (silver!), Karin Forsberg (5), Anna Svärdström (8) 
Herr Senior Jonas Colting (brons!), Clas Björling (22), Clas Myrestam (27), Martin 

Flinta (37)  
Lag Damer Silver! (Lena Wahlqvist, Karin Forsberg, Anna Svärdström) 
Lag Herrar Brons! (Jonas Colting, Clas Björling och Clas Myrestam) 
 

Träningsläger 
Senior kort - fyra: Borlänge, Schweiz, Borås och Borlänge 
Senior lång - tre: Sundsvall, Danmark och Borlänge 
Junior - två: Borlänge, Mallorca (gymnasiet) 
Ungdom - ett: Oxelösund 

Ekonomi 
I likhet med de två senaste åren har förbundet ett positivt resultat och god balans i ekonomin. De positiva 
resultaten har inneburit att förbundet har hämtat hem ett underskott och konsoliderat tillräckligt med medel för 
att ekonomin skall anses stabil. Se även förvaltningsberättelse, samt resultat- och balansräkning. 

 
Utbildning 

På Riksidrottsgymnasiet (RIG) i Motala har under året gått 16 elever under ledning av tränaren Michael Thorén. 

Det har under 2001 arrangerats 2 stycken tränarutbildningar och 1 marshalutbildning. (En tränarutbildning fick 
ställas in på grund för få anmälningar.) En ny utbildningsplan avseende stegutbildning 1-3 har antagits. 

 

Internationellt 

STF har varit representerat vid ITU:s kongress i Edmonton, ETU:s kongress i Carlsbad och  ETU:s 
extrakongress i Wien. 

 
Sveriges Triathlonmagasin 

Förbundstidningen har under 2001 utkommit med 4 nummer. Tidningen har 110 (147) prenumeranter och utges 
även till licenserade, föreningar och distrikt med flera. 
 
STM har under året bytt tryckeri till AM-tryck. STF tackar Kanaltryckeriet för ett gott samarbete. 
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Årsmötesprotokoll 2002 Bilaga 3 Resultaträkning 2001 
 
 
 
 

Belopp i kronor     
     
     
INTÄKTER 2000 2001 
     
Anslag RF 792 000    824 840    
SOK 181 000    135 000    
Föreningar 57 000    56 500    
Licenser 56 610    57 830    
Prenumeration 86 550    78 275    
Annonser 65 950    65 640    
Sanktioner 98 399    90 785    
Kurser 15 535    7 500    
Sponsorer  20 000    
Övriga intäkter 53 037    10 724    
    
SUMMA INTÄKTER 1 406 081    1 347 094    
     
     
KOSTNADER     
     
Träning, tävlingsverksamhet  401 493    457 698    
Personal 321 746    376 881    
Kansli 81 757    76 003    
Central ledning 37 326    41 672    
Sveriges Triathlonmagasin 201 380    176 097    
Information 1 000    5 475    
Internationellt samarbete 48 074    61 019    
Utbildning 8 365    11 083    
Försäkringar 45 820    31 610    
Triathlongymnasiet  20 000    16 000    
Sverigerankingen 8 681    9 983    
OS Sydney 15 000     
Revisionsarvode 25 900    15 000    
Övriga kostnader 12 885    10 979    
   
SUMMA KOSTNADER 1 229 427 1 289 500    
    
     
RESULTAT 176 654 57 594    
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Årsmötesprotokoll 2002 Bilaga 5 Budget 2002  
 
 

    
    
  Ingående balans 147 844    
    
INTÄKTER 
   
 RF  990 000    
 Int. stimulansbidrag 30 000    
obs! not SOK   
 Föreningar  57 000    
 Licenser  57 000    
 Sanktavgifter  86 000    
 Sankt. ans. avg.  5 000    
 Utbildning  15 000    
 Prenumerationer  17 000    
 Licenspren.  62 000    
 Annonser  65 000    
 Sponsorer   
 Övrigt  5 000    
    
  Summa intäkter 1 389 000    
    
KOSTNADER 
   
obs! not Tävling / träning  340 000    
 Triathlongymn.  16 000    
 Sverigeranking  15 000    
 Personal  533 000    
 Kansli  125 000    
 Central ledning  52 000    
 Försäkringar  32 000    
 Sv. Triathlonmagasin 160 000    
 Information  25 000    
 Tävlingskommittén 10 000    
 Internat. samarb.  50 000    
 Utbildning  21 000    
 Revisionsarvode  15 000    
 Övrigt  10 000    
    
  Summa kostnader 1 404 000    
    
  ÅRETS RESULTAT -15 000    
    
  Utgående balans 132 844    
 
 
    
 Not. Till Tävling / träning skall läggas det stöd som erhålls av SOK. 
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Årsmötesprotokoll 2002 Bilaga 6 Verksamhetsplan 2002  
 
 

Övergripande  
Svenska Triathlonförbundet har under en längre tid haft som ambition att öka antalet 
anställda. Förbundet har nu det ekonomiska utrymmet för att anställa ytterligare en 
person och har därför anställt Margot Danielsson. Margot arbetar på heltid och kommer 
främst att ha administrativa uppgifter. Ola Silvdahl kommer fortsättningsvis att arbeta 
med utvecklande frågor. Ett steg som kommer att skapa bättre förutsättningar för 
utvecklingen av vår sport.  

Distrikt 
En distriktsreform kommer att presenteras på årsmötet, som vi tror kommer att skapa en 
bättre förutsättning för att få vår idrott att växa. I och med förbundets förslag till reform 
kommer det i inledningsskedet att innebära ett extra stöd för att alla distrikt ska komma 
igång med verksamheten i den nya organisationen.  
 

Tävlingskommittén  
Tävlingskommitténs primära uppgift är att finnas som stöd till arrangörerna runt om i 
landet. Tävlingskommittén hjälper bland annat till med att hålla race marshal 
utbildningar, hålla med tekniska delegater och tillsammans med arrangörer skapa så säkra 
och rättvisa tävlingar som möjligt. De nya distrikten kommer att få hjälp med att starta en 
distriktsserie med de tävlingar som finns inom det egna distriktet. Vi arbetar aktivt med 
att starta fler motionsarrangemang och ungdomstävlingar, vilket vi har ett stort behov av. 
Tävlingskommittén kommer att ta fram ny upplaga av tävlingsreglementet som ska finnas 
för distribution till arrangörer, distrikt och föreningar.  Under hösten kommer vi att 
arrangera en arrangörskurs där vi talar om tävlingskalendern 2003 med även 
utvecklingsfrågor. 
 

Marknadsföring & Media 
Idag har Svenska Triathlonförbundet en stor samarbetspartner, Newline, ett samarbete 
som vi är både tacksamma och stolta över. Detta är ett område som varit lite åsidosatt, 
främst på grund av tidsbrist, och med mer resurser på kansliet kommer vi nu att få mer tid 
och utrymme till arbete med dessa frågor. Svenska Triathlonförbundet kommer att ta 
fram en samarbetspolicy och arbeta strategisk med dessa frågor. Svenska 
Triathlonförbundet kommer även att ta fram presentationsmaterial som främst ska 
användas till denna typ av aktivitet.  
 
Vidare kommer vi att medverka vid några löparmässor tillsammans med lokala klubbar 
för att aktivt sprida information om vår sport.  
 
Vi kommer att jobba aktivt med media och försöka knyta dem till oss på ett bättre sätt. Vi 
har länge arbetat på detta område, men vet att detta är ett arbete som tar tid att bygga upp. 
Det handlar främst som kunskap om vår idrott, vilket vi ska försöka öka hos ett urval av 
journalister. Vi vill även genom vårt arbete skapa bättre övervakning av våra tävlingar 
samt aktiva.  
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Elit 
Efter fjolårets framgångar på både kort och långdistans sätter vi nya mål och satsar på att 
upprepa fjolårets succé med att försvara EM guldet i lag. Långdistansarna har ett VM i 
Europa och satsar naturligtvis på att förbättra sina topplaceringar från ifjol. Världscupen 
börjar bli mer och mer intressant och viktig för att kvalificera sig till OS. 
Juniorerna har fått en ny förbundskapten i Katarina Andersen, och vi hälsar henne varmt 
välkommen in i gänget. Juniorerna har främst NM i Danmark som sitt stora 
internationella mål i år.  
 

Ungdom 
Vi har ett gediget arbete att göra inom ungdomssidan och det kommer vi att starta under 
detta år. Vi kommer att arrangera tre ungdomsläger på olika håll i landet, dit alla aktiva 
ungdomar runt om i landet bjuds in. Vidare kommer vi att arbeta aktivt med att samla 
adresser till de ungdomar som ställer upp på tävlingar för att lättare kunna nå dem med 
information om vår idrott och aktiviteter som rör dem. Det kontaktsökande arbetet syftar 
även till att få intresserade ungdomar att söka till triathlongymnasiet.  
 

Sveriges Triathlonmagasin 
Vi arbetar vidare med att utveckla vår tidning och hitta intressanta artiklar och skribenter. 
Tidningen utkommer med 4 nummer detta år, och vi ska arbeta med att försöka öka 
antalet prenumeranter.  
 

Utbildning 
Förbundet har tagit fram en ny utbildningsvision som vi tror ska skapa bra och duktiga 
ledare till våra föreningar runt om i landet. Vi kommer att arrangera tre kurser detta år, en 
steg 1, en steg 2 och  i höst en steg 3.  
 

Internationellt 
Sverige har en stark position i det internationella samarbetet och det kommer vi att fortsätta 
att arbeta på genom att vara aktiva i de internationella frågorna. Vi har förtroendeuppdrag av 
olika karaktär på olika positioner inom både det internationella som det europeiska 
förbundet.  
Det händer mycket på det internationella planet och genom vårt engagemang kommer vi att 
fortsätta att arbeta aktivt för att utveckla sporten i en positiv riktning samt skapa de bästa 
förutsättningarna för våra aktiva. 
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Årsmötesprotokoll 2002 Bilaga 7 Motion Tävlingshjul 
 

Från: Endre Barat, Väsby SS   
 
Förslag: 
 
3.4.1 Cykel 
Tillägg till reglerna för tävlingar där ”rulleåkning” är tillåten i tävlingsklass.  
A/ BÅDA hjulen ska vara av ekerkonstruktion (dvs. ej kompakthjul eller hjul med skivor).  
B/ Cykelramen ska vara av traditionell typ, dvs. en triangelram byggd av tre raka rör vilka 
kan vara runda, ovala, platta, droppformade el. liknande i genomskärning. 
 
Bakgrund: 
Jämför ITU:s tävlingsreglemente pkt E3.1 a/ och b/. Kraven på utrustningen bör ställas 
högre för tävlingar där ”rulleåkning” är tillåtna eftersom handhavandet i en klunga får 
allvarligare konsekvenser. ITU:s regler betonar säkerheten och tillkom efter olyckor med 
ovanliga cyklar under ogynnsamma förhållanden.  
Tillägget i reglerna ska ses endast som ett klargörande för eliten, av vilka många redan 
tävlar vid internationella lopp enligt ITU:s reglemente. Att harmonisera reglerna ter sig 
naturligt. Diskhjul och ovanliga cyklar (oftast avancerade kolfiberramar) tillhör inte 
”standardutrustningen” för motionärer, juniorer och ambitiösa seniorer varför förbudet inte 
bör innebära att dessa tvingas anskaffa ny utrustning.  
 
 
 
Utlåtande: 
 
Stockholms Triathlonförbund: Motionen tillstyrks 
 
 
Svenska Triathlonförbundet: Motionen tillstyrks 
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Årsmötesprotokoll 2002 Bilaga 8 Föreslagna reglementsändringar 
 
 
 

Ändringar i reglementet vid årsmötet 2002. 
Utdrag ur reglementet där ändringen finns  
 
A.5.1 Klassindelning gemensamt                        
Klasstillhörigheten bestäms av den ålder som uppnås under tävlingsåret. 
Anm. I ETU och ITU regler bestäms åldern för Masters resp Agegroupers av födelsedatum, dvs. aktuell ålder på 
tävlingsdagen. Detta måste uppmärksammas av sådana Masters som tävlar utomlands. 
Ny lydelse: 
Klasstillhörigheten bestäms av den ålder som uppnås under tävlingsåret, även för ITU och ETU. 
 
B.2.8 Sanktionsavgifter. 
För samtliga arrangemang sänds inom fjorton dagar en sanktionsavgift på 30:- för varje deltagare, som fullföljt 
deltagande i tävlings- och motionsklasser för seniorer, masters och juniorer. Sanktionsavgift för särskild 
lagtävlan (lagstafett eller lagpropagandaarrangemang) är 30:- per fullföljande lag. Ingen sanktionsavgift i 
ungdom- pojk/flickklass samt för föreningsarrangemang enligt B.2.1.  
(För tävlingar i Svenska Triathloncupen (STC) insänds ytterligare 25:- per cupdeltagare.)   
Förening som söker arrangemang betalar en sanktionsansökningsavgift om 250 kr som betalas till förbundet i 
samband med att sanktionen skickas in. Sanktionsavgifter m m sätts in på Svenska Triathlonsförbundets postgiro 
12305-9. 
Ny lydelse: 
För samtliga arrangemang sänds inom fjorton dagar en sanktionsavgift in för varje deltagare, som fullföljt 
deltagande i tävlings- och motionsklasser för seniorer, masters och juniorer. Sanktionsavgift för särskild 
lagtävlan (lagstafett eller lagpropagandaarrangemang) räknas per fullföljande lag. Ingen sanktionsavgift i 
ungdom- pojk/flickklass samt för föreningsarrangemang enligt B.2.1.  
(För tävlingar i Svenska Triathloncupen (STC) insänds ytterligare en sanktionsavgift in per cupdeltagare.)   
Förening som söker arrangemang betalar en sanktionsansökningsavgift till förbundet i samband med att 
sanktionen skickas in. Sanktionsavgifter m m sätts in på Svenska Triathlonsförbundets postgiro 12305-9. 
Sanktionsavgifterna fastställs vid förbundsmötet. 
 
B.5. Inbjudan och information 
Inbjudan och information bör i stort omfatta: 
- att 10-metersregeln (förbud att "ligga på rulle") gäller för tävlingsklass 
Ny lydelse: 
- att 10-metersregeln (förbud att "ligga på rulle") gäller 
 
B.6.2 Tävlingsledning 
Tävlingskontrollant skall särskilt kontrollera att de tävlande följer reglerna. Detta är särskilt viktigt vid 
cyklingen, där kontrollant bör vara legitimerad kommissarie (ha genomgått kommissarieutbildning). Minst en 
per 30 cyklister rekommenderas. Vid SM/RM och Svenska Triathloncupen skall detta antal finnas. MC-burna 
kontrollanter (Race Marshal) skall utrustas med MC-hjälm genom arrangörens försorg. 
Ny lydelse: 
Tävlingskontrollant skall särskilt kontrollera att de tävlande följer reglerna. Detta är särskilt viktigt vid 
cyklingen, där kontrollant bör vara legitimerad (ha genomgått Race Marshal utbildning). Minst en per 30 
cyklister rekommenderas. Vid SM/RM och Svenska Triathloncupen skall detta antal finnas. MC-burna 
kontrollanter (Race Marshal) skall utrustas med MC-hjälm genom arrangörens försorg. 
 
B.10.4 Resultatförteckningens omfattning 
Förnamn, efternamn, födelseår, förening (i motionsklasser eventuellt hemort), sluttid samt deltider för 
simningen, cyklingen och löpningen. Resultaten redovisas för varje klass separat, men kan dessutom redovisas i 
gemensam resultatlista. I resultatförteckningen redovisas även diskvalificerade och orsaken härtill samt sådana 
som brutit tävlingen 
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I motionsklass upprättas resultatförteckningen lämpligen i startnummerföljd. 
Ny lydelse: 
Förnamn, efternamn, förening (i motionsklasser eventuellt hemort), sluttid samt deltider för simningen, 
cyklingen och löpningen. Resultaten redovisas för varje klass separat, men kan dessutom redovisas i gemensam 
resultatlista. I resultatförteckningen redovisas även diskvalificerade och orsaken härtill samt sådana som brutit 
tävlingen. 
 
C.1.9.1 Grunder 
Det åligger deltagare att 
- känna till och följa tävlingsreglerna 
- ta del av för arrangemanget gällande bestämmelser (PM) 
- följa trafikbestämmelser och anvisningar från funktionärer och Tävlingskontrollanter. 
Ny lydelse: 
Det åligger deltagare att 
- känna till och följa tävlingsreglerna 
- känna till tävlingsbanans sträckning 
- ta del av för arrangemanget gällande bestämmelser (PM) 
- följa trafikbestämmelser och anvisningar från funktionärer och Tävlingskontrollanter. 
 
C.1.12.2 Motionsklasser 
Resultatförteckning görs upp med ledning av de totala tävlingstiderna, 
i bokstavsordning eller startnummerordning. 
Ny lydelse: 
Resultatförteckning görs upp med ledning av de totala tävlingstiderna. 
 
C.1.13.1 Reklam vid arrangemang 
Arrangör skall tillse att nummerlappen ej blir för stor p g a reklamtext o dyl. Nummerlapp får ej vara större än 
400 cm2. 
Ny lydelse: 
Arrangör skall tillse att nummerlappen ej blir för stor p g a reklamtext o dyl. Nummerlapp bör ej vara större än 
400 cm2. 
 
C.2.4.3 Numrering av tävlande utförs 
- på badmössan  
- på minst en arm och ett ben. 
Ny lydelse: 
- på badmössan. 
 
C.3.4.1 Cykel 
k) Tillbehör till styret skall var placerade så att de inte förorsakar skada vid omkullkörning eller kollision med 
andra. Växel- och bromsspakar skall vara vända bakåt. Vid tävlingar med ”rulleåkning” tillåten i tävlingsklass är 
endast traditionellt bockstyre tillåtet.” Clip-ons ” eller Triathlonbåge är tillåten om bågen inte sträcker sig längre 
än 15 cm framför framhjulets nav samt att bågen inte är längre än bromshandtagets yttersta del. Sk ” spinachi ” 
handtag är tillåtna. Framåtriktade Clip-ons och spinachibågar får inte ha bromsar riktade framåt. Ingen 
framåtriktad växlingsanordning är tillåten på änden av ” Clip-ons ”. Enda undantaget är sk Grip Shifts. 
Armbågsstöd är tillåtet. 
Ny lydelse: 
k) Tillbehör till styret skall var placerade så att de inte förorsakar skada vid omkullkörning eller kollision med 
andra. Bromsspakar skall vara vända bakåt. Vid tävlingar med ”rullåkning” tillåten i tävlingsklass är endast 
traditionellt bockstyre tillåtet.” Clip-ons ” eller Triathlonbåge är tillåten om bågen inte sträcker sig längre än 15 
cm framför framhjulets nav samt att bågen inte är längre än bromshandtagets yttersta del. Sk ” spinachi ” 
handtag är tillåtna. Armbågsstöd är tillåtet. 
 
C.3.4.3 Cykelhjälm  
Cykelhjälmen skall vara i gott skick och av en typ, som uppfyller av Konsumentverket (eller motsvarande 
utländsk kontroll- och provningsmyndighet) uppställda krav och specifikationer. Bestraffning: Varning, byte av 
cykelhjälm. Om ej rättelse sker: Diskvalificering (får ej starta). 
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Ny lydelse: 
Cykelhjälmen skall vara i gott skick och CE-märkt (eller motsvarande utländsk kontroll- och 
provningsmyndighet). Bestraffning: Varning, byte av cykelhjälm. Om ej rättelse sker: Diskvalificering (får ej 
starta). 
 
C.3.7 Disciplinregler 
Utöver bestämmelserna i C 1.10 och C 1.11 gäller följande för cyklingen i tävlingsklass samt i motionsklass (vid 
arrangemang med kontrollorganisation): 
Ny lydelse: 
Utöver bestämmelserna i C 1.10 och C 1.11 gäller följande för cyklingen i tävlingsklass och motionsklass: 
 
C.4.3 Förflyttningssätt 
Löpning. Gång tillåten. 
Ny lydelse: 
Löpning och gång tillåten. Krypa är inte tillåtet. Bestraffning: Varning. Om rättelse ej sker: Diskvalificering. 
 
C.4.1 Tävlingssträckor 
Gren       Lång distans km        Duathlondistans km          Sprintdistans km 
 
Löpning           15 10                                          5  
 
Cykling            60 40                                         15  
 
Löpning            7,5 5                    2,5 
 
SM anordnas endast på duathlondistans för juniorer, seniorer. RM anordnas för masters på duathlondistans samt 
på sprintdistans för ungdom 15 - 17 år. 
Ny lydelse: 
Gren       Lång distans km        Duathlondistans km          Sprintdistans km 
 
Löpning           15      10                                     5  
 
Cykling            60      40                                    20 
 
Löpning            7,5      5                    2,5 
 
SM anordnas endast på duathlondistans för juniorer, seniorer. RM anordnas för masters på duathlondistans samt 
på sprintdistans för ungdom 15 - 17 år. 
Rekommenderade distanser för Pojk/Flick 
Pojk/Flick 11-12 år  2 km – 5 km – 1 km 
Pojk/Flick 13-14 år  4 km – 10 km – 2 km 
 
 
 
 
Lotta Johansson 
Tävlingskommittén 
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Årsmötesprotokoll 2002 Bilaga 9 Mästerskapsstatus  
 
 

Motion om regelförändringar gällande Mästerskapsstatus: 
 
Nuvarande regel med antal startande är för den aktive orättvis och svårkontrollerad, samt för 
arrangören mycket svårhanterad, därför föreslår jag följande förändring. 
 
 
5.5.4 Individuell tävling räknas 
- vid SM/RM/JSM/URM/DM/JDM för män resp. kvinnor oavsett antal startande i klassen. 
Master tävlar i sin åldersklass oavsett antal startande. Ungdom får ej delta i juniorklass. 
Junior får ej delta i seniorklass. Deltagande i yngre klass får ej ske med undantag för masters, 
som får delta i seniorklass men då ej räkna resultat i mastersklass. Val av klass för Master 
måste ske i samband med anmälan, se A 5.5.3. 
 
5.5.5 Lagtävling och stafettävling räknas  
- vid SM/JSM/RM/URM/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 herrklass. 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. 
  
 
Ta bort ordet Lagtävlan på  5:5:3 Ny text: 
Underlag till stafettävling gäller från att sista tid för registrering och hämtning av 
nummerlapp skett. 

 
 
 
Hindås 2002-01-29 
Lotta Johansson 
Tävlingskommittén  
Svenska Triathlonförbundet 
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Årsmötesprotokoll 2002 Bilaga 10 Proposition Distriktsreform 
 
 

Styrelsens förslag till ny distriktsindelning 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår: 

 

1) att årsmötet beslutar att svensk triathlon antar en ny distriktsindelning där landet indelas i 
fyra distrikt med samma geografiska gränser som Riksidrottsförbundets DF enligt följande: 
 

Väst Öst Syd Norr 

Värmland Västmanland Småland Dalarna 
Örebro Uppland Skåne Gästrikland 
Västsvenska Stockholm Blekinge Hälsingland 
Halland Gotland  Jämtland/Härjedalen 
Västergötland Östergötland  Västernorrland 
 Södermanland  Västerbotten 
   Norrbotten 
 
 
2) att årsmötet beslutar att namnen på de nya distrikten skall vara:  
 
Västsvenska Triathlonförbundet 
Östsvenska Triathlonförbundet 
Sydsvenska Triathlonförbundet 
Nordsvenska Triathlonförbundet 
 
 
3) samt att årsmötet beslutar om stadgeändring enligt följande: 
 
3 kap 1 § - Sammansättning 
 
Tidigare lydelse: 

Förbundsmöte består av ombud för föreningarna utsedda genom beslut av respektive 
triathlondistriktsförbund. Skulle triathlondistriktsförbund inte finnas inom RF-distriktet får 
behöriga föreningar sinsemellan utse de ombud distriktet är berättigat till. 
 
Ombud får inte företräda mer än ett triathlondistrikt  och får inte vara ledamot av 
förbundsstyrelsen. 
 
Varje triathlondistrikt får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera 
mer än en röst. Ombud skall medföra fullmakt från sin uppdragsgivare. I fullmakten skall 
ombudets rätt att utöva rösträtt anges. 
 
Anm. Ett triathlondistrikt omfattar geografiskt samma område som ett RF-distrikt. Ett 
distriktsorgan är ledningsorganisation för ett triathlondistrikt eller samordnad 
ledningsorganisation för flera triathlondistrikt. 
 
Ny lydelse: 

Förbundsmöte består av ombud för föreningarna utsedda genom beslut av respektive 
förenings årsmöte.  
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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. 
 
 
3 kap 2 § - Rösträtt 
 
Tidigare lydelse: 

Vid förbundsmöte har triathlondistrikt en röst för varje påbörjat 3-tal till förbundet anslutna 
föreningar inom distriktet, vilka senast den 31 december året före förbundsmöte har fullgjort 
sina stadgeenliga skyldigheter, dock högst 5 röster. 
 
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. 
Röstlängd är grundad på antalet föreningar per distrikt per 31 december året före 
förbundsmöte.        
 
 
Ny lydelse: 

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.        
 
 
 
Motivering: 
 
Orsakerna och bakgrunden till en förändring av distriktsindelningen har tidigare redovisats för 
styrelserna i dagens SDF. Först brevledes och senare under möten som hållits eller skall hållas 
före STF:s årsmöte. Detta för att förslaget skall vara ordentligt diskuterat och att så många 
aspekter som möjligt skall ha lyfts upp. 
 
I stora drag kan sägas att en organisation med fyra distrikt passar ett förbund av vår storlek 
bättre. Vi samlar ekonomiska och personella resurser, samtidigt som den nya organisatoriska 
ramen ger bättre förutsättningar att utveckla olika delar av vår verksamhet.  Som exempel kan 
nämnas arrangemang där målsättningen är att vi i framtiden kan bedriva en triathlonserie i 
varje distrikt. 
 
Trots exemplet ovan tar förslaget i detta läge inte sikte på verksamhetens innehåll. Det är den 
organisatoriska ramen inom vilken vi skall bedriva verksamheten framöver. Vilket innehåll och 
vilka mål vi skall sätta vad gäller distriktsverksamheten, kommer vi förslagsvis att gemensamt 
ta fram beroende på vilka ekonomiska och personella resurser som finns till förfogande. 
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Vad avser förslaget att ge föreningarna rösträtt direkt på STF:s årsmöte kan sägas att även det 
är en anpassning till storleken på vårt förbund. Vi har rent praktisk möjlighet att tillämpa en 
mer direkt demokrati genom att de föreningar/medlemmar som vill kan rösta på årsmötet. 
Väljer föreningen att inte närvara övergår rösträtten till distriktets ombud.  

 




