
  Svenska Triathlonförbundet 
 

 
 PROTOKOLL  
  

Styrelsemöte 
2018-09-29 

Plats: Scandic Klara, Stockholm 

 

Närvarande: Beth Friberg (ordförande), Ria Damgren Nilsson, Lotta Kellander, Lena 

Westman, Jonas Hedeback, Jesper Svensson, Jonas Djurback, Anders Larsson, Lotta 

Johansson (personalens representant), Oskar Djärv (aktivas representant) och Ola 

Silvdahl (GS). 

 

Frånvarande: Aron Modig. 

 

 

1. Mötets öppnande 

Beth hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

 

2. Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes med tilläggen: 18.1 Kommittéernas arbetsordning och 

mandat, samt 18.3 RIF-reserver. 

 

3. Val av justeringsperson 

 Beslutades att välja Lena Westman som justeringsperson. 

 

 

4. Föregående protokoll 

Genomgång av protokoll från föregående möte 2018-05-06 (bilaga 1). 

 

 
5. Besluts- och projektförteckning 

Besluts- och projektförteckningen gicks igenom (bilaga 2). 

Beslutades att Beth uppdaterar fördelning av föreningar som ledamöter kan kontakta. 
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6. Ekonomi 

6.1 Budget och utfall 

Ola presenterade budget och utfall per 2018-09-23 (bilaga 3-4). 

 
 
7. Arrangemang  

7.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 5). 

 

7.2 Information TK 

Informerades om verksamheten (bilaga 6). Informerades vidare att Anders varit i kontakt med 

en TO från Danmark för att undersöka ett eventuellt samarbete, samt att Anders tar upp 

förslaget i arrangemangskommittén för utvärdering. 

 

7.3 SM medeldistans 2019 

Beslutades att tilldela SM 2019 på medeldistans till IFK Sala, Sala Silverman (bilaga 7). 

 

7.4 EM 2020 arbetsgrupp 

Beslutades att bilda en första arbetsgrupp bestående av Beth, Jonas H, Jesper och Ola, med 
uppdrag att översiktligt se över EM 2020, samt att till 2018-10-31 ta fram förslag på 
projektorganisation sett till målsättningar och planerade aktiviteter, innehåll och genomförande 
(bilaga 8). 
 
 

 
8.  Bredd och motion 

8.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 9).  

 
 
9.  Barn och ungdom 

9.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 10).  

 
 
 
10. Elit 

10.1 Allmän information  

Informerades om verksamheten (bilaga 11). 
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10.2  Dala Sport Academy 

 Beslutades att ge Ola i uppdrag att i samråd med elitkommittén driva frågan om DSA vidare, 

med inriktningen att STF tecknar avtal om samarbete (inkluderat en heltidstjänst 100%) med 

DSA 2019-2020 (två år). Bilaga 12-13. 

 

10.3  Antidopingprogram 

 Beslutades att anta STF:s Antidopingprogram (bilaga 14). 

 

 

11.  Paratriathon 

11.1 Allmänna Arvsfonden 

Presenterades förslag på ansökan till Allmänna Arvsfonden och informerades att ansökan 

efter översyn och justeringar kommer att skickas in i enlighet med tidigare beslut. 

 
 
12.  Marknad 

12.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 15). 

 
 

13.  Kommunikation och media 

13.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 16). 

 

 
14. Utbildning 

14.1 Allmän information 

Rapporter inom respektive verksamhetsområde. 

 

15.  Omvärld 

15.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 17).  

 

15.2 Val SOK och Riksidrottsförbundet 

Beslutades att nominera Lotta Kellander till RF styrelse inför valet 2019.   

Beslutades att nominera Ria Damgren Nilsson till SOK styrelse inför valet 2019. 
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16.  Kansli 

16.1 Allmän information 

Inget att rapportera. 

 
 
17. Personal 

17.1 Allmän information 

 Informerades om verksamheten (bilaga 18). 
 
 
18.  Övriga ärenden 

 
18.1 Kommittéerna   

Informerades om tidigare beslutad arbetsordning där beslut av dignitet hänskjuts till 

förbundsstyrelsen, medan beslut rörande den löpande verksamheten inom kommittén 

verksamhetsområde fattas av kommittén.  

 

Beslutades om ny ordning avseende kommittéerna där sammankallande och ansvarig 

medarbetare i respektive kommitté är understruken, ansvarig ledamot är fetstilkursiv. 

 

Arrangemang 
Jesper 
Anders 
Lotta J 
Üve  
 
 
TK 
Lotta J 
Jonas D 
 

Bredd och motion 
Lotta K 
Anders 
Ola 

Barn och ungdom 
Jonas H 
Lotta K 
Adam 
 
 
 

Elit 
Jonas D  
Ria 
Angela  
Ola  
 

Paratriathlon 
Aron 
Ola 
Angela 

Marknad, 
Kommunikation 

och Media 
Beth 
Jesper 
Jonas 
Lena  
Ola 
Emma 
 

Kommunikation/Media 
Sammanslagen med 
Marknad. 

Utbildning 
Utbildningsfrågor 
hanteras i 
respektive 
kommittee. 
 

Omvärld 
Beth 
Ria 
Lotta K 
Aron 
Ola 
 

Kansli 
Beth 
Ola 
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18.2 RF – utredningar 

Informerades om status avseende RF-utredningar avseende medlemskap och stödformer.  

 

18.3 RIF 

Informerades att såväl Beth som Ria har svårt att medverka på RIF 2018. Beslutades att 

ingen ledamot behöver medverka som reserv (Ola medverkar enlig tidigare beslut).  

 

 
 
19.  Kommande möten 

 
2018-11-23/24 kl 18:00 fredag – kl 17:00 lördag, Göteborg, styrelse + personal. 
 
2019-01-25/26 kl 18:00 fredag – kl 17:00 lördag, Stockholm. 
 
2019-03-23 Årsmöte, lunch kl 12:00, årsmöte 13:00-17:00, Göteborg 
 
2019-03-24 Styrelsemöte, Göteborg 

 

 

 
20.  Mötet avslutas 
 

Vid protokollet: Ordförande: 

 

 

________________________ ________________________ 

Ola Silvdahl  Beth Friberg 

  

 

Justeras: 

 

 

________________________ 

Lena Westman  
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 PROTOKOLL  
  

Styrelsemöte 
2018-05-06 

Plats: STF:s kansli, Göteborg 

 

Närvarande: Beth Friberg (ordförande), Ria Damgren Nilsson, Lotta Kellander, Lena 

Westman, Jonas Hedeback, Jesper Svensson, Jonas Djurback, Anders Larsson, Aron 

Modig, Lotta Johansson (personalens representant) och Ola Silvdahl (GS). 

 

Frånvarande: Oskar Djärv (aktivas representant). 

 

 

1. Mötets öppnande 

Beth hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

 

2. Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes med tilläggen: 18.1 Årsmötesbeslut, 18.2 GDPR, 18.3 

Verksamhetssystem 18.4 SF-representant och 18.5 Kommittéer. 

 

3. Val av justeringsperson 

 Beslutades att välja Anders Larsson som justeringsperson. 

 

 

4. Föregående protokoll 

Genomgång av protokoll från föregående möte 2018-03-17 (bilaga 1). 

 

 
5. Besluts- och projektförteckning 

Besluts- och projektförteckningen gicks igenom (bilaga 2). 
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6. Ekonomi 

6.1 Budget och utfall 

Ola presenterade budget och utfall per 2018-04-30 (bilaga 3). 

 

Informerades att arbetet avseende intäkter från sponsorer/samarbetspartner är pågående och 

intensivt, samt att hittills har avtal om cirka 870.000 SEK i intäkter tecknats sedan årsmötet. 

Dock har en större aktuell huvudsponsor i sista skede tackat nej. Detta innebär ett än 

intensivare arbete med att säkra/öka förbundets intäkter. Hela styrelsen och medarbetare 

uppmanades att hjälpa till i att söka partners/sponsorer. 

 

Beslutades att den tidigare särskilda arbetsgruppen avseende intäkter upplöses för att ingå i 

Marknadskommittén. 

 

Beslutades att fastställa fast arvode till 714 kronor (brutto)/dag för funktioner som TD, HD och 

FK. 

 
 
7. Arrangemang  

7.1 Allmän information 

 Informerades om verksamheten (bilaga 4). 

 

 
 
8.  Bredd och motion 

8.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 5).  

 
 
9.  Barn och ungdom 

9.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 6).  

 
 
 
 
10. Elit 

10.1 Allmän information  

Informerades om verksamheten (bilaga 7). 
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11.  Paratriathon 

11.1 Allmänna Arvsfonden 

Beslutades att Paratriathlonkommittén får mandat att gå vidare med frågan om ansökan till 

Allmänna Arvsfonden. 

 

 

 
12.  Marknad 

12.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 8). 

 
 

13.  Kommunikation och media 

13.1 Allmän information 

Informerades att Emma Igelström anställts från 2018-04-01 med ansvar för 

verksamhetsområdena Kommunikation, Media och Marknad. 

 

 
14. Utbildning 

14.1 Allmän information 

Rapporter inom respektive verksamhetsområde. 

 

15.  Omvärld 

15.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 9).  

 

16.  Kansli 

16.1 Allmän information 

Inget att rapportera. 

 
 
17. Personal 

17.1 Allmän information 

Informerades att Emma Igelström anställts från 2018-04-01 med ansvar för 

verksamhetsområdena Kommunikation, Media och Marknad. 
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18.  Övriga ärenden 

 

18.1 Årsmötesbeslut 2018  
i) Licenshantering – Beslutades att frågan hänskjuts till arbetsgruppen som ser över nytt 

verksamhetssystem. 

ii) Årsmöte digitalt – Beslutades att frågan hänskjuts till Kommunikations- och 

mediekommittén- 

iii) Sanktionsavgifter – Beslutades att frågan hänskjuts till Arrangemangskommittén och att en 

första rapport skall vara klar i november. 

iv) RIF 2018 – Beslutades att Beth, Ria och Ola representerar STF på RIF 2018. 

 

 

18.2 GDPR 

Beslutades att Anders är behjälplig i implementeringen av GDPR-lagstiftningen. Beslutades 

att Ola är ombud avseende personuppgifter. 

 

 

18.3 Verksamhetssystem 
Beslutades att Anders ersätter Jonas i arbetsgruppen som skall ta fram förslag på nytt 

verksamhetssystem under 2018 (Lotta J och Üve med sedan tidigare). 

 

 

18.4 SF representant SM och övriga tävlingar 

 

 

 
  

NÄR VAD ORT SF representant 
12-maj Duathlon SM Helsingborg Lotta J 
10-juni STC Uppsala Aron (Ola) 
7--8-jul STC + Olympisk SM Gävle Anders - Lena W 
08-juli Ironman 70.3 Jönköping (Ria) (Lotta K) 
28--29-jul Sprint och Stafett SM Borås (Ria) (Ola) 
4-5-aug EC + STC Malmö Beth & Lotta K 
18-aug Ironman Kalmar Lena W (Ola) 
25--26-aug Medel SM Tjörn Jonas H 
26-aug Stockholm Triathlon Stockholm Beth, Aron m fl 
30/8-2/9 Student VM Kalmar Ola (Beth) 
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18.5 Kommittéer 

Beslutades om ansvar och roller i kommittéerna enligt tabell nedan. Noterades om 

möjligheten att adjungera in personer utifrån till respektive kommitté.  

Sammankallande och ansvarig ledamot i respektive kommitté är fetstilkursiv, ansvarig 

medarbetare är understruken. 

 
Arrangemang 

Jesper 
Anders 
Lotta J 
Üve  
 
 
TK 
Lotta J 
Jonas D 
 

Bredd och motion 
Lotta K 
Anders 
Ola 

Barn och ungdom 
Jonas H 
Lotta K 
Lindakatarina 
 
 
 

Elit 
Jonas D  
Ria 
Angela  
Ola  
 

Paratriathlon 
Aron 
Ola 
Angela 

Marknad, 
Kommunikation 

och Media 
Beth 
Jesper 
Jonas 
Lena  
Ola 
Emma 
 

Kommunikation/Media 
Sammanslagen med 
Marknad. 

Utbildning 
Utbildningsfrågor 
hanteras i 
respektive 
kommittee. 
 

Omvärld 
Beth 
Ria 
Lotta K 
Aron 
Ola 
 

Kansli 
Beth 
Ola 
 

 
 

 
 
19.  Kommande möten 

2018-06-20  kl 15:00-16:00, telefonmöte, kommittéarbete. 
 
2018-09-29  kl 08:00-18:00, middag 28/9, Stockholm. 
 
2018-11-23/24 kl 18:00 fredag – kl 17:00 lördag, Göteborg, styrelse + personal. 
 
2019-01-25/26 kl 18:00 fredag – kl 17:00 lördag, Stockholm. 
 
2019-03-23 Årsmöte, lunch kl 12:00, årsmöte 13:00-17:00, Göteborg 
 
2019-03-24 Styrelsemöte, Göteborg 
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20.  Mötet avslutas 
 

Vid protokollet: Ordförande: 

 

 

________________________ ________________________ 

Ola Silvdahl  Beth Friberg 

  

 

Justeras: 

 

 

________________________ 

Anders Larsson  



Svenska Triathlonförbundet 

Besluts- och projektförteckning 

Uppdaterad efter styrelsemöte 2018-09-29 

A. Beslut

Beslut: Ansvarig: Beslutsdatum: Klart datum: Notering: . 

Lotta J mfl 2018-05-06 2018 Anders, Pär & Üve 

Aron 2018-05-06 asap 

Beth 2018-09-29 pågående ny fördelning, alla ledamöter 

Ola mfl 2018-09-29 2018-10-31 

Ola 2018-09-29 höst 2018 i samråd med elitkommittén 

1. Verksamhetssystem

2. Ansökan Arvsfonden Paratriathlon

3. Kontakta föreningarna

4. Arbetsgrupp EM 2020

5. DSA-avtal

6. Nominering RS och SOK´s 
styrelse 

Ola 2018-09-29 
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B. Projekt 

Projekt: Ansvarig: Beslutsdatum: Uppföljning: Klart datum: Notering: 

1. Kampanj Supporter 2010 Ola 30 aug 2009   vilande projektidé 

2. En triathlon i veckan Ola 27 april 2013   vilande projektidé 

  

 

C. Policybeslut  

1. 19 nov 2006 - Arbetsordning kommittéer  

Beslutades att anta en arbetsordning i samtliga kommittéer där beslut av dignitet hänskjuts till förbundsstyrelsen, medan beslut rörande den löpande 

verksamheten inom kommittén verksamhetsområde fattas av kommittén. 

 

2. 28 nov 2004 – kriterier för deltagande på mästerskap på egen bekostnad 

Beslutades att elitaktiv ges möjlighet att delta i elitklass på internationellt mästerskap på egen bekostnad förutsatt: 

a) att ansvarig förbundskapten bedömer att elitaktiv är aktuell för deltagande på mästerskapet 

b) att ansvarig förbundskapten inte tar ut elitaktiv på grund av att representationen inte ryms inom verksamhetens budget  
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3. 16 november 2008 – Resepolicy 

Beslutades att anta en resepolicy för STF. 

 

4. 1 maj 2012 - TD och HD 

Beslutades att en teknisk delegat inte får komma från arrangerande förening, samt att det inte skall finnas krav på att huvuddomare skall komma från 

utomstående förening. 

 

5. 9 november 2013 Ekonomi 

Beslutades att anta styrdokumentet Attestreglemente och rutiner avseende ekonomi för STF. 

 

6. 9 november 2013 Arvoden 

Beslutades att förbundsstyrelsen årligen på budgetmötet, efter förslag av verksamhetsansvariga, beslutar vilka kortare uppdrag/funktioner (TD, HD, FK etcetera) 

som skall arvoderas, samt att förbundsstyrelsen i samband härmed fastställer en standardnivå på dessa uppdrag.  

Beslutades vidare att arvoden för längre uppdrag skall utgå i enlighet med STF:s riktlinjer för ekonomi (innebärande bland annat att uppdragen skall vara ligga i 

linje med verksamhetsplan och budget, förhandlas, beslutas av behörig person etcetera). 
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7. Annonspolicy (uppdaterad 29 januari 2012) 

Beslutades att då medlem i förening ansluten till STF eller annan person som arbetar ideellt, även bedriver verksamhet på kommersiell basis, skall annonspriser 
eller information i STF:s kommunikationskanaler avseende den kommersiella verksamheten enbart bedömas och prissättas utifrån det kommersiella intresset. 
 
 
8. Boende 

Beslutades att anställda alltid bor i enkelrum och att del i dubbelrum bokas för ledamöter som inte meddelar att de önskar enkelrum. 

 

9. 23 oktober 2010 - Medverkan styrelsemöte  

Beslutades att person som är kallad till styrelsemöte, har rätt att medverka med talerätt och förslagsrätt vid den punkt som man är adjungerad. Vid övriga punkter 

på dagordningen har man talerätt. Vid personalfrågor eller andra frågor där styrelsen finner det olämpligt att medverkan sker har man icke närvarorätt. 

 

10. 9 november 2013 Kompispriser 

Beslutades att om en medlem i förening ansluten till STF eller annan person som arbetar ideellt, även bedriver affärsverksamhet, önskar köpa en vara eller tjänst 

av STF kopplat till affärsverksamheten, skall prissättningen göras enbart utifrån ett kommersiellt värde. (Det vill säga, inga kompispriser.) 
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D. Inriktningsbeslut 

1. 19 januari 2013 – ekonomi 

Beslutades att anta en inriktning om att till 2015 nå RF:s mål avseende ett eget kapital motsvarande löner och ingångna avtal i sex månader. 
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Budget 2018, utfall per 2018-09-23
rev. 2018-04-01

Netto - Intäkter minus kostnader
Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Diff netto Prognos Diff netto:

Arrangemang* 6 634 100 2 767 268 6 458 236 3 498 094 175	864	 -730	826	 -906	690	 -21	459	 -928	149	
Bredd & Motion 280 000 365 928 160 000 268 226 120	000	 97	702	 -22	298	 22	418	 120	
Barn & Ungdom 1 400 250 706 732 1 450 250 831 854 -50	000	 -125	122	 -75	122	 75	122	 -0	
Elit** 725 000 503 840 943 000 812 499 -218	000	 -308	659	 -90	659	 26	493	 -64	166	
Paratriathlon 4 000 0 89 500 5 197 -85	500	 -5	197	 80	303	 0	 80	303	
Marknad 1 000 000 146 487 300 000 130 079 700	000	 16	408	 -683	592	 496	462	 -187	130	
Kommunikation/Media 0 0 209 000 138 154 -209	000	 -138	154	 70	846	 -70	435	 411	
Utbildning 0 0 0 0 0	 0	 0	 0	 0	
Omvärld 40 000 30 000 93 500 49 579 -53	500	 -19	579	 33	921	 -37	000	 -3	079	
Ledning 0 0 242 000 115 178 -242	000	 -115	178	 126	822	 -105	000	 21	822	
Kansli 0 0 330 000 309 222 -330	000	 -309	222	 20	778	 -13	200	 7	578	
Personal 1 215 000 825 000 4 198 677 2 650 555 -2	983	677	 -1	825	555	 1	158	122	 -1	032	000	 126	122	
Gemensam 3 570 000 2 942 936 94 187 88 607 3	475	813	 2	854	329	 -621	484	 547	750	 -73	734	

SUMMA/RESULTAT: 14 868 350 8 288 191 14 568 350 8 897 244 300 000 -609 053 -909 053 -110 849 -1 019 902 

*	Reviderat	Arrangemang.	Oförändrat	netto	men	+280	180	kr	både	intäkt	o	kostnad.	 -609 053 
**	Reviderat	Elit	budget.	Oförändrat	netto	men	SOK	stöd,	+166	000	kr	både	intäkt	o	kostnad.

Prognos resultat* = -719 902 

*Max	kostnad	på	-700	000	kr	tillkommer	på	resultatet	som	avser	avveckling	WTS	AB.

Intäkter Kostnader Större förändringar, netto:
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Budget 2018 detalj - Intäkter
rev. 2018-04-01. Arrangemang och Elit, oförändrat netto.

Budget 2018 Budget 2018
rev. 2018-04-01

Utfall 2018-09-23

Ingående balans 2 527 705 2 527 705 2 527 705 

INTÄKTER

Arrangemang
Stockholm 2 300 000 2 300 000 1 125 926 
Malmö 1 818 320 2 098 500 820 588 
Uppsala 651 500 651 500 296 600 
Gävle 567 750 567 750 199 046 
Borås City 507 760 507 760 195 657 
STC Allmän 0 0 0 
Arrangemang Övrigt 117 410 117 410 58 400 
Sanktionsavg./Försäkring 381 180 381 180 71 050 
TD/HD/TO/Domare 10 000 10 000 0 

Bredd & Motion
Playitas 200 000 200 000 147 614 
AG Tävlingar 80 000 80 000 218 314 
Bredd Övrigt 0 0 0 

Barn & Ungdom
Ambassadörsträff Nordic TRI Camp 11 000 11 000 13 000 
Tri4funutbildning vår 70 000 70 000 0 
Tri4fun Camp 201 250 201 250 244 370 
Utbildarutbildning 8 000 8 000 0 
Tri4fun Koncept 88 000 88 000 19 500 
Digital Plattform 243 000 243 000 61 750 
Tri4fun Playitas 24 300 24 300 0 
Nordic TRI Camp 457 200 457 200 273 112 
Tri4funutbildning höst 70 000 70 000 10 000 
Juniortränarutbildning 87 000 87 000 35 000 
Ledarboost 140 500 140 500 50 000 
Barn Övrigt 0 0 0 
Ungdom Övrigt 0 0 0 

Elit
RF stöd Elit 300 000 300 000 225 000 
SOK stöd 0 166 000 83 000 
Senior/U23 61 000 61 000 59 240 
Junior 47 000 47 000 28 000 
Ungdom 51 000 51 000 23 600 
Lång 0 0 10 000 
Duathon 0 0 0 
Elit Övrigt 100 000 100 000 75 000 

Paratriathlon 4 000 4 000 0 
Marknad 1 000 000 1 000 000 146 487 
Kommunikation/Media 0 0 0 
Utbildning

Utbildning Övrigt 0 0 0 
Omvärld

RF stöd stimulansbidrag 40 000 40 000 30 000 
Ledning 0 0 0 
Kansli 0 0 0 
Personal

RF stöd projekt Sportchef 600 000 600 000 450 000 
RF stöd projekt Idrottslyftet 615 000 615 000 375 000 

Gemensam
RF ord. SF stöd 1 569 000 1 569 000 1 176 750 
Idrottslyftet 642 000 642 000 481 500 
Medlemsavgifter 180 000 180 000 157 500 
Licenser 1 179 000 1 179 000 1 116 308 
Gemensam Övrigt 0 0 10 879 

Summa intäkter 14 422 170 14 868 350 8 288 191 
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Budget 2018 detalj - Kostnader
rev. 2018-04-01. Arrangemang och Elit, oförändrat netto.

Budget 2018 Budget 2018
rev. 2018-04-01

Utfall 2018-09-23

KOSTNADER

Arrangemang
Stockholm 2 300 000 2 300 000 479 491 
Malmö 1 631 667 1 911 847 1 265 366 
Uppsala 670 256 670 256 613 542 
Gävle 597 584 597 584 503 716 
Borås City 550 747 550 747 334 534 
STC Allmän 120 000 120 000 53 538 
Arrangemang Övrigt 249 798 249 798 212 882 
Sanktionsavg./Försäkring 12 500 12 500 18 510 
TD/HD/TO/Domare 45 504 45 504 16 515 

Bredd & motion
Playitas 60 000 60 000 41 662 
AG Tävlingar 80 000 80 000 225 612 
Bredd Övrigt 20 000 20 000 951 

Barn & ungdom
Ambassadörsträff Nordic TRI Camp 11 000 11 000 13 226 
Tri4funutbildning vår 70 000 70 000 0 
Tri4fun Camp 204 400 204 400 224 186 
Utbildarutbildning 8 000 8 000 0 
Tri4fun Koncept 105 000 105 000 39 750 
Digital Plattform 243 000 243 000 404 
Tri4fun Playitas 24 300 24 300 27 675 
Nordic TRI Camp 456 230 456 230 502 875 
Tri4funutbildning höst 70 000 70 000 252 
Juniortränarutbildning 77 820 77 820 0 
Ledarboost 125 500 125 500 0 
Barn Övrigt 23 600 23 600 5 394 
Ungdom Övrigt 31 400 31 400 18 093 

Elit
SOK 0 166 000 104 081 
Senior/U23 345 000 345 000 245 259 
Junior 130 000 130 000 146 643 
Ungdom 117 000 117 000 162 426 
Lång 85 000 85 000 39 576 
Duathon 0 0 2 231 
Elit Övrigt 100 000 100 000 112 283 

Paratriathlon
Utbildning Klassificerare 14 000 14 000 5 197 
Nationellt Tävlingsstöd 20 000 20 000 0 
Informationsmöte 10 000 10 000 0 
Egna möten 7 500 7 500 0 
Informationsmaterial 1 000 1 000 0 
Para Elitverksamhet 32 000 32 000 0 
Para Övrigt 5 000 5 000 0 

Marknad 300 000 300 000 130 079 
Kommunikation/Media

IT, Telefoni 64 000 64 000 39 172 
STC MF/Kommunikation 83 000 83 000 53 450 
STF MF/Kommunikation 42 500 42 500 34 355 
Resor 19 500 19 500 11 178 
Kommunikation Övrigt 0 0 0 

Utbildning
Utbildning Övrigt 0 0 0 

Omvärld
ETU President meeting 16 500 16 500 11 150 
ETU Kongress 10 000 10 000 23 400 
SOK Årsmöte 3 000 3 000 0 
RF Forum 5 000 5 000 0 
SOK/RF Dialogmöten 5 000 5 000 0 
ITU Kongress 50 000 50 000 15 029 
Omvärld Övrigt 4 000 4 000 0 

Ledning
Årsmöte 84 500 84 500 47 680 
Styrelsmöten 112 000 112 000 46 797 
Ledning Övrigt 45 500 45 500 20 702 

Kansli 330 000 330 000 309 222 
Personal 4 198 677 4 198 677 2 650 555 
Gemensam 94 187 94 187 88 607 

Summa kostnader 14 122 170 14 568 350 8 897 244 

VERKSAMHETENS RESULTAT 300 000 300 000 -609 053 

WTS AB***** -700 000 -700 000 -700 000 

ÅRETS RESULTAT -400 000 -400 000 -1 309 053 

Utgående balans 2 127 705 2 127 705 1 218 652 

*****	Max	kostnad.		Viktigt	att	notera	att	intäkterna	2012-2017	balanserar	denna	kostnad.
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Informationsunderlag  

 

Styrelsemöte: 2018-09-29 

Verksamhetsområde: Arrangemang 

Författare: Üve Hillep 

 

Information om vad som har hänt och vad som planeras: 

 
Hänt: 
Svenska Triathloncupen 2018 
Det har varit en intensiv sommar med cupen. Det har varit stor variation mellan organisationer 
på de olika orterna som har medfört extra arbete och större ansvar centralt. Tävlingarna 
tappar antal deltagare mot förra året där bla klapp på flera månader mellan 
kommunikationsansvariga har gjort sig påtaglig.  
 
I den vänstra grafen nedan finns statistik ort för ort. Borås tävling har funnits i 2 år och Gävle i 
3 år. 
Grafen nedan till höger finns antal anmälda totalt under de senaste åren inom STC.  
 

 
 

Övriga tävlingar 2018 
- Stockholm Triathlon var återigen i förbundets regi. Tävlingen har byggts upp tillsammans 

med lokala föreningar under flera år och de flesta teamledare var med även i år som 
gjorde att vi kunde leverera en bra tävling i Stockholm. Målet var att komma upp i 1500 
deltagare, resultatet blev 1512 deltagare. 

- SM medeldistans på Tjörn var tävlingens sista tävling efter 10 år.   
- Universitets VM i Kalmar hade många deltagare. Att arrangera en drafting tävling var nytt 

för arrangören, men med bra stöd och samarbete ledde till ett bra arrangemang även här.  
- Europacup i Malmö slutade totalt på 111 deltagare. Fyll startfält på herrsidan – jättekul. 

Malmö har också fått klart besked om EM i Sprint 2020. 
 
  



 

Svenska Triathlonförbundet    

   

Arrangemangskommitté 
Telefonmöte den 24 september har avhållits = beslutsunderlag för SM medeldistans 2019 
framtagit. 
 
Sanktioner 
Totalt per 21 september 2018 har vi fått in 69 (2017: 74st) tävlingar med sanktion från STF.  
 
Övrigt hänt: 

- TO på Multisport VM på Fyn 
- TO på EM i Tartu, samt reka med tanke på EM2020 i Malmö 
- TO på Universitets VM i Kalmar 

 
Framåt: 

- Semester 
- Se över möjligheter för arrangörsmöte under hösten 
- Sammanfattning och uppföljning av säsongen 
- Anmälningssystem  
- Sanktioner 2019  
- Personaldagar 1-3 oktober 
- Idrott och Destination 16-17 oktober 
- Arrangemangskommitté möte 

 
 

 
/ Üve Hillep 
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Informationsunderlag	–	Tekniska	Kommittén		

Styrelsemöte:	2018-09-29		

Verksamhetsområde:	Tekniska	Kommittén		

Författare:	Lotta	Johansson		

	

Information	om	vad	som	har	hänt	och	vad	som	planeras:	

Tekniska	Kommittén	består	2018	av	Lotta	Johansson	(sammankallande)	och	Jonas	
Djurback.	TK	adjungerar	Ria	Damgren-Nilsson,	Üve	Hillep	och	Angela	Fox	vid	
beslutsfrågor.	Fredrik	Orava	är	teknisk	rådgivare	vid	reglementsfrågor;	både	internt	
och	externt.	

	
Teknisk	Delegat/Huvuddomare		
	

											2018	har	följande	personer	haft	TD/HD	uppdrag	
• SM	Duathlon	Helsingborg:	TD	Üve	Hillep	/	HD	Gunilla	Bergström	
• STC	Uppsala:	TD	Pertti	Tomminen	/	HD	Per	Nilbrink	
• STC	Gävle	SM	Olympisk:	TD	Pär	Anth	/	HD	Lotta	Johansson	
• STC	Borås	City	SM	Sprint:	TD	Lotta	Johansson	/	HD	Anders	Larsson	
• STC	Malmö:	TD	Matt	Richardson/	HD	Anders	Larsson	
• SM	Medel	Tjörn:	TD	Gunilla	Bergström	/	HD	Ann	Josefson	
• Stockholm:	HD	Fredrik	Orava	
• Ironman	70.3	Jönköping:	HD	Ann	Josefson	
• Ironman	Kalmar:	HD	Ann	Josefson	

	
											TD/HD	skriver	rapporter	efter	varje	tävling	som	under	hösten	ska	analyseras	och							
											följas	upp	ihop	med	Üve/LOC.	
	

Technical	Official	(TO)	
Vi	har	i	år	arrangerat	två	internationella	tävlingar	i	Sverige	där	vi	ska	bemanna	med	
Technical	Official.	På	Malmö	ETU	Sprint	Triathlon	European	Cup	den	4	augusti	var	vi	
12	st	svenska	TO	+	5	st	från	andra	länder;	där	Mikael	Stolpe	var	utsedd	av	STF	att	vara	
Chief	Race	Offical	och	Lotta	Johansson	ass.	Chief	Race	Offical.	På	Kalmar	FISU	World	
University	Triathlon	Championship	den	1-2	september	var	det	14	st	svenska	TO	+	4	st	
från	andra	länder;	där	Johanna	Green	var	utsedd	av	STF	att	vara	Chief	Race	Offical	
och	Lotta	Johansson	ass.	Chief	Race	Offical.	Dessutom	har	flera	av	de	svenska	TO	
varit	iväg	på	internationella	tävlingar	utanför	Sverige.	Stort	tack	CRO	och	TO	gänget!	
Ni	är	fantastiska	personer	som	gör	ert	yttersta	för	få	till	säkra,	fartfyllda,	rättvisa	
tävlingar	i	världsklass	ihop	med	LOC.		

	
Ria	och	Lotta	arbetar	fortsatt	vidare	med	att	se	över	STF	utbildningsbehov	framåt	och	
speciellt	inför	EM	2020	i	Malmö.	Vi	har	tre	personer	i	TO-gänget	som	kommer	gå	ITU	
level	2	utbildning	i	höst.	
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Domare	
Mailgrupp	domare@svensktriathlon.org	har	använts	flitig	av	arrangörer	runt	om	i	
Sverige.	Med	den	mail	gruppen	når	man	i	nuläget	ca	240	st	utbildade	domare.	Totalt	
höll	vi	7	domarutbildningar	a´	4	timmar	under	säsongen;	Sundsvall,	Karlsborg,	
Örebro,	Lidköping,	Karlskrona,	Uppsala	och	Stockholm.	79	st	nya	domare	har	
utbildats.	Utbildare:	Lotta	Johansson.	
	
Lotta	J	har	till	samtliga	STC	tävlingar	och	Stockholm	ihop	med	LOC	tagit	ansvar	för	
tillsättningen	av	domare.	Resultatet	att	få	ihop	behovet	av	antal	domare	har	gått	bra.	
STF	har	tagit	kostnaden	för	resa	och	boende	för	domare	till	STC	och	Stockholm.	 

	
Reglementet	
Arbetet	med	att	anpassa	de	svenska	reglerna	att	harmonisera	med	ITU	kommer	
återupptas	under	hösten.	Underlag	på	regeländringar	ska	läggas	fram	inför	årsmötet	
2019.		
	
//Lotta	Johansson	
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Beslutsunderlag   

 

Styrelse: 2018-09-29 

Verksamhetsområde: Arrangemang 

Ämne: SM medeldistans 2019 

Förslagsställare: Arrangemangskommitté 

Underlaget är framtaget på arrangemangskommittémöte den 24 september. Närvarande 
på mötet var Jesper Svensson, Anders Larsson och Üve Hillep. Även Lotta Johansson står 
bakom förslaget. 

 

 

Förslag till beslut:  
 

Beslutades att ge SM 2019 på medeldistans till IFK Sala, Sala Silverman 
 
Motivering: IFK Sala är en arrangör med lång erfarenhet, 15 år i år för Sala Silverman. 
Arrangören har visat genom åren bra arrangemang båda i upplevelse och tävlingstekniskt. 
En väl oljad organisation och med bra förankring lokalt. Arrangören har även visat stort 
intresse och engagemang inom Svensk Triathlon och arrangemang allmänt genom närvaro 
på årsmöten, arrangörssamlingar samt utbildningar.  

 
Bakgrund:  
SM på medeldistans 2018-2019 tilldelades till Tjörn Triathlon. Då Tjörn beslutade i våras att 
2018 blir deras sista år blev SM 2019 utan arrangör.  
 
2017 sökte 3st arrangörer SM på medeldistans, Tjörn Triathlon, Sala Silverman och Karlstad 
Triathlon. Samtliga tre sökte för att arrangera SM 2018-2019. Styrelse beslutades att ge SM 
till Tjörn. Då 2019 blev ledigt efter att Tjörn inte kommer att arrangera flera tävlingar var 
arrangemanskommittén överens om att ge första tjing för utfyllnad för de andra två 
sökande, Sala och Karlstad. 
Båda arrangörer fick utkastet med avtal för 2019 och båda har godkänt avtalet vid eventuell 
tilldelning av SM för 2019. 

 
 

 
/ Arrangemangskommitté 
Jesper Svensson 
Anders Larsson 
Üve Hillep 
Lotta Johansson 
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Beslutsunderlag	 	

	

Styrelsemöte:	2018-09-29	

Verksamhetsområde:	Arrangemang	

Ämne:	EM	2020	Malmö	

Förslagsställare:	Ola	

	

	

Förslag	till	beslut:		
	
Beslutades	att	bilda	en	första	arbetsgrupp	bestående	av	Beth,	Jonas	H,	Jesper	och	Ola,	
med	uppdrag	att	översiktligt	se	över	EM	2020,	samt	att	till	2018-10-31	ta	fram	förslag	på	
projektorganisation	sett	till	målsättningar	och	planerade	aktiviteter,	innehåll	och	
genomförande.	

	
Bakgrund:		
	
Efter	flera	års	arbete	har	vi	nu	lyckats	hämta	hem	Europamästerskapen	i	sprint	till	
Malmö	2020,	något	som	är	mycket	positivt	och	inspirerande	för	svensk	triathlon.	
	
Mästerskapet	kan	genomföras	som	ett	”rent”	mästerskap	som	arrangeras	under	några	
dagar	och	om	allt	fungerar	blir	det	något	positivt	och	bra.	
	
Det	finns	dock	möjlighet	att	med	mästerskapet	som	utgångspunkt	skapa	flera	aktiviteter	
och	effekter	som	sträcker	sig	över	tid	fram	till	mästerskapet,	samt	under	och	efter	det.	
För	att	uppnå	det	krävs	en	bra	organisation,	tydliga	mål	och	bra	processer,	samt	inte	
minst	en	tydlighet	vilken	värdegrund	och	vilket	förhållningsätt	som	skall	bärande	under	
arbetet.	
	
Syftet	med	denna	inledande	arbetsgrupp	är	att	snabbt	sätta	en	inledande	
projektorganisation	som	sedan	dels	kan	växa/justeras	över	tid	utifrån	ambition	och	mål,	
dels	skapa	goda	förutsättningar	för	kreativa	processer.		
	
/	Ola	
	

 



 

Svenska Triathlonförbundet    

   

	Informationsunderlag	 	

	

Styrelsemöte:	2018-09-29	

Ämne:	Bredd	och	motion	

Från:	Ola	

Information	om	vad	som	har	hänt	och	vad	som	planeras:	

	

1. Age	Group	på	internationella	mästerskap	
	
Vi	har	ett	antal	svenska	som	deltagit	på	internationella	mästerskap	(EM	och	VM).	Dock	är	det	få	
och	det	borde	med	förhållandevis	enkla	grepp	kunna	vara	fler	som	väljer	att	resa	och	
representera	Sverige	i	åldersklasserna	på	dessa	event.	Såväl	ITU	som	ETU	har	frågan	uppe	på	
agendan	för	att	öka	antalet	age	group	deltagare.		
	
En	översyn	om	ett	omtag	bör	göras	inför	2019-2020.	
	
	

2. Playitas	november	2018		
	
I	november	kommer	ett	simläger	att	arrangeras	på	Playitas.	
	
	

3. Ny	destination	
	
Inom	ramen	för	vårt	samarbete	med	Apollo	kommer	vi	att	starta	resor	för	motionärer	till	en	
anläggning	i	Egypten	2019.	Vi	kommer	inte	att	åka	har	samma	upplägg	som	på	Playitas,	utan	en	
ledare	(som	Apollo	betalar)	kommer	att	finns	på	plats	permanent.		
	
	

4. Licenser	och	starter	2019	
	
Vi	är	inte	helt	klara	med	de	slutliga	siffrorna	för	säsongen.	Vi	ser	en	minskning	av	antalet	
årslicenser	och	en	ökning	av	endagarslicenser.	Vad	gäller	starter	generellt	så	har	vi	under	
väldigt	många	år	haft	en	ökning	av	antalet	starter.	Denna	ökning	verkar	inte	hålla	i	sig	2019.	En	
stark	trend	inte	bara	inom	triathlon	är	att	anmälan	sker	väldigt	sent	inpå	arrangemangen.	Detta	
bidrar	till	antalet	anmälningar	blir	färre	per	event.	
	
Vikten	av	att	det	finns	det	finns	tävlingar	att	utöva	vår	idrott	på	är	givetvis	central.	Vi	vet	att	alla	
tävlingar	som	arrangeras	i	Sverige	är	kräver	mycket	tid	att	planera	och	genomföra.	Det	är	viktigt	
att	frågor	som	antal	deltagare,	anmälningsavgifter,	kvalité,	säkerhet	och	arrangörsekonomi	
etcetera	diskuteras	och	så	att	vi	kan	hantera	arrangemangsfrågan	utifrån	ett	brett	och	djupt	
perspektiv.	
	

	
/	Ola	
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Informationsunderlag		 	

Styrelsemöte:	2018-09-29	

Verksamhetsområde:	Barn	och	ungdom	

Författare:	Adam	Kjellström	

Hänt	sedan	sist	

	

11-13	maj	Tri4fun	Camp	Väsby		

För	fjärde	året	i	rad	anordnades	det	uppskattade	tri4fun-lägret	i	Väsby	som		
lockade	till	sig	126	barn.	Ett	20-tal	duktiga	barn-	och	ungdomsledare	planerade	hela	25	
olika	aktiviteter	som	avlöste	varandra	under	helgen	vilket	gjorde	det	till	en	väldigt	
härlig	men	intensiv	helg	med	massor	av	nya	triathlonkompisar	för	de	unga.		
Info:	http://www.tri4fun.se/Tri4fun/ReferatTri4funcamp/	
	
	
	
2-7	juli	Nordic	TRIcamp	Jönköping	
	
Under	en	härlig	och	varm	sommarvecka	i	juli	samlades	över	120	ungdomar	i	åldrarna	
12-20	år	tillsammans	med	30	ledare	från	Sverige,	Danmark	och	Norge	i	Jönköping	när	
det	var	dags	för	Sverige	att	vara	värd	för	Nordic	TRIcamp	2018.	Det	blev	en	väldigt	
lyckad	vecka	med	fokus	på	rörelse,	gemenskap	&	glädje.	Ungdomarna	fick	besök	av	
Åsa	Lundström	och	norsken	Kristian	Rod,	vilket	var	väldigt	uppskattat!		
Info:	http://www.tri4fun.se/Tri4fun/NordicTRIcamp2018/	
	
	
Tri4fun	Playitas	2018   
 
Tri4fun	Playitas	som	arrangerades	under	vecka	25-32	i	samarbete	med	Apollo	är	en	
triathlonskola	där	barn	och	unga	får	chans	att	prova	triathlon	under	semestern.	Tre	
träningstillfällen	under	veckan	som	sedan	knyts	samman	i	en	minitriathlon	under	ledning	av	
utbildade	tri4funtränare.	Under	2018	har	cirka	350	barn	testat	minitriathlon	på	Playitas	
ungefär	100	av	dem	var	svenskar.	

	
	

Personalbyte		
	
Lindakatarina	Ek	har	gått	vidare	mot	nya	spännande	utmaningar	som	klubbchef	på	MASS	(	
Mölndals	Allmänna	Simsällskap).	Under	den	projekttid	som	återstår	kommer	Adam	Kjellström	
att	ta	över	Lindakatarinas	uppgifter.		
Info:	http://www.tri4fun.se/Tri4fun/lindakatarinagarvidaremotnyautmaningar/	
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Fokus	just	nu:	

Idrottslyft	för	2018,	Tri4fun	och	juniortränarutbildning	oktober	resp.	november	2018.		
Utveckla	ny	plattform	för	tri4fun-konceptet.		
	
På	gång	

Tri4fun	utbildning	12-14	oktober	Bosön.	
Utbildningen	riktar	sig	till	de	som	är	eller	vill	bli	triathlontränare	i	en	förening.	Utbildningen	
fokuserar	på	åldrarna	7-15	år.	Helgen	innefattar	bland	annat	värdegrund,	ledarskap,	
träningslära	samt	teknik	för	alla	tre	grenarna.		
Info:	http://www.tri4fun.se/Tri4fun/anmalanoppentilltri4fun-utbildninghost/	
	
Juniortränarutbildning	10-11	november	Bosön		
Utbildningen	vänder	sig	till	de	som	vill	vidareutveckla	sig	och	träna	äldre	ungdomar	i	åldrarna	
15-20	år.	Utbildningen	bygger	vidare	på	det	man	lärt	sig	på	tri4fun-utbildningen	men	här	
jobbar	vi	istället	med	träning	under	och	efter	puberteten.	Stort	fokus	på	hur	det	är	att	vara	
tränare	i	praktiken	och	innehållet	består	både	av	teori	och	praktiska	övningar	i	alla	tre	
grenarna.	
Info:	http://www.tri4fun.se/Tri4fun/nuoppnarvianmalantilljuniortranarutbildning/	
	
	
Ledarboost	16-18	november	2018		
Inspirations	och	motivationshelg	för	våra	fantastiska	barn	och	ungdomsledare.	
Workshops	och	föreläsningar	med	aktuella	ämnen	samt	mindre	ceremoni	med	
utdelning	av	”tri4fun-kit”	till	de	ledare	som	under	året	certifierat	sig	till	tri4fun	
tränare.	Föreläsare:	Åsa	Lundström,	Jim	Thuresson	&	Christian	Kirchberger.		
	
/	Adam	Kjellström		
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Informationsunderlag	Elit	 	

	

Styrelsemöte:	2018-09-20		

Verksamhetsområde:	Elit	

Författare:	Angela	Fox	

	

Information	om	vad	som	har	hänt	och	vad	som	planeras:	

Sedan	i	maj	och	förra	styrelsemötet	har	det	varit	en	intensiv	period	för	elitverksamheten	med	
mycket	 tävlingar	 både	 nationellt	 och	 internationellt.	 Under	 sommaren	 2018	 har	 vi	 haft	 26	
aktiva	 som	 har	 varit	 ute	 och	 tävlat	 för	 landslaget	 fördelat	 på	 femton	 seniorer	 (6	 damer,	 9	
herrar),	en	junior	(1	herr	plats),	åtta	ungdomar	(2	damer	och	6	herrar)	samt	två	långdistansare	
(1	dam,	1	herr).	Alla	uttagningar	görs	av	elitkommittén	(Angela,	Ria	och	Jonas).	Elitkommittén	
är	 ett	 enormt	 stöd,	 där	 vi	 kan	 diskutera	 och	 skapa	 bästa	 möjliga	 förutsättningar	 för	 våra	
elitaktiva.	

	
Nedan	följer	vilka	som	varit	ute	och	tävlat	för	svenska	landslaget	2018.	
	
Senior:	
Vi	har	haft	aktiva	som	har	tävlat	på	WC,	EM,	Student	VM,	EC,	NM	och	U23	VM	
• Följande	damer	har	 varit	 ute	och	 tävlat	under	2018:	 Lisa	Nordén,	 Emma	Varga,	Amanda	

Bohlin,	Allida	Lilljequist,	Sofi	Hag	Wllberg,	Malin	Cederberg	
• Följande	damer	har	varit	ute	och	tävlat	under	2018:	
• 	Gabriel	 Sandör,	 Ludwig	Fleetwood,	Oskar	Djärv,	Rickard	Carlsson,	Axel	 Ek,	Robert	Kallin,	

Per	Wangel,	Gabriel	Björlin,	Nicklas	Gunnarsson.	
	

Junior:	
• Junior	EM	/		
• JEC:	Daniel	Nöu,	Andreas	Carlsson	och	Frida	Nöu		
	

Ungdom:	
• Ungdoms	OS	Kval	/UEM:	Andreas	Carlsson,	Oskar	Eliasson,	Frida	Nöu,	Ida	Burrows	och	

i	mix-stafett.	
• Danska	 Tri	 Serien	 (NM):	 Elliot	 Nord,	 Axel	 Rosencrantz,	 Hampus	Månsson	 och	 Simon	

Lindblom	
• Ungdoms	OS:	Andreas	Carlsson	är	kvalad	och	kommer	tävla	den	8/10.	

	
Långdistans:	

• VM	 i	 Långdistans:	 Jonas	 Örarbäck,	 Jenny	 Nilsson,	 (DNS	 på	 Annie	 Thorén	 p.g.a.	
ryggproblem)	

• Kvalade	till	Hawaii:	Åsa	Lundström,	Sara	Svensk,	Patrik	Nilsson	
	
Idrottspsykologi	och	Landslagsläkare	
Under	 våren	 och	 sommaren	 är	 det	 flera	 av	 våra	 aktiva	 som	 har	 varit	 i	 behov	 av	 stöd	 i	
idrottspsykologi	och	psykisk	ohälsa.	Här	har	vi	haft	stor	nytta	av	RF:s	elitmottagningen	på	
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Riddaregatan	1	 i	Stockholm	samt	Triangelmottagningen	 i	Malmö.	Båda	mottagningarna	är	
för	elitidrottare,	där	avgiften	är	subventionerad	från	RF	Elit.			
	
Adam	Stenman	har	gått	in	som	landslagsläkare.	De	aktiva	kan	ta	kontakt	med	Adam	för	att	
få	rådgivning,	hjälp	med	remisser	eller	med	att	få	medicin	utskrivet.	Flera	av	våra	elitaktiva	
har	redan	haft	stor	nytta	av	Adam	under	sommaren.		
	
Utvecklingsplan	och	kravprofil	
Under	 hösten	 kommer	 jag	 lägga	 stort	 fokus	 på	 att	 ta	 få	 klart	 en	 utvecklingsplan	 och	
kravprofil	för	vår	elitverksamhet.	Krav	från	SOK	och	jag	har	en	första	redovisning	31	oktober	
med	 vår	 sportchef	 på	 SOK.	 För	 att	 vi	 ska	 få	 ekonomiskt	 stöd	 är	 detta	 ett	 krav	 och	 den	
kommer	ha	hög	prioritering	i	mitt	arbete	under	kommande	veckor	och	månader.	
	
RIG/NIU	

• Utöver	vårt	RIG	i	Motala,	så	har	tre	nya	NIU	gymnasium	som	har	startat	upp	under	
hösten.	 Nya	 NIU	 tränare	 är	 Magnus	 Johansson	 i	 Falun,	 Tomas	 Seco	 (även	
sjukgymnast)	 i	 Umeå	 och	 Lina	 Hörnbäck	 i	 Malmö.	 Hoppas	 kunna	 lägga	 ut	 en	
presentation	inom	kort	på	vår	hemsida	i	samband	med	rekryteringen	inför	2019.	

• Verksamhetsplanen	 för	 RIG	 2018/2019	 är	 inskickad	 till	 RF	 och	 skulle	 vara	 klar	 till	
2018-09-15.		

• SF-hearings inför RIG dimensioneringsperioden 2020-2023 är planerad till 
2018-10-22, 13:00-15.:00. 

• Under vecka 39 kommer vi uppdatera hemsida och påbörja rekryteringen till 
RIG/NIU 2019. 

• Planerad träningshelg med prioritering för RIG/NIU elever samt sökande till 
2019, 26 - 29 Oktober i Motala. 

• Elittränarmöte 25 oktober eller 30 oktober i Motala i samband med vår 
träningshelg. 

• Förhoppningen är att vi ska kunna ha tränarmöte / träningshelger i Malmö, 
Falun, Umeå och Motala varje år framöver. 

 
Antidoping 
Vi måste ha ett antidopingdokument samt en handlingsplan på plats senast 2019-09-
29. Förhoppningsvis har Angela ett utkast klart till styrelsemötet som kan godkännas. 
 
SOK 
Under	våren	har	vi	fått	ny	sportchef	på	SOK	och	vi	har	väldigt	bra	samarbete.		
Gabriel	Sandör	är	med	i	Topp	och	talang	sedan	2016.	
Andreas	Carlsson	och	Frida	Nöu	blev	intagna	i	SOKs	nya	talangprogram,	Talang	2022	under	
våren.	Marcus	Wenström	är	även	med	i	denna	satsning	som	”hemma	tränare”	på	RIG.	
Under	hösten	finns	det	möjlighet	att	nominera	nya	talanger	till	Topp	och	Talang.	
	
RF	Elit	
Elitdialog	 inbokat	 13	 november	 med	 redovisning	 och	 möjlighet	 att	 söka	 bidrag	 för	
elitaktiviteter	under	2018/2019.	Vi	är	intresserad	av	att	söka	stöd	för	föreläsare	/	aktiviteter	
inom	 idrottspsykologi,	 kost,	 antidoping	 och	 skadeförebyggande	 träning	 för	 våra	
träningshelger	samt	för	tester	och	grenspecifika	analyser	för	våra	bästa	elitaktiva.	
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Elitmiljöer	och	Dubbla	Karriärer	
DSA	i	Falun:	
Både	 innan	 och	 efter	 sommaren	 har	 vi	 haft	 möten	 gällande	 DSA	 som	 är	 en	 fantastisk	
träningsmiljö	 men	 som	 endast	 kommer	 finnas	 kvar	 om	 vi	 går	 in	 med	 medel	 för	 en	
tränartjänst	med	start	från	2019.	Beslutsunderlag	kommer	skickas	in	till	styrelsemötet.	
	
Jag	har	haft	två	möten	på	RF	angående	dubbla	karriärer	och	möjligheter	för	att	starta	upp	
en	 internationell	 elitmiljö	 för	 seniorer.	 RF	 har	 bra	 inblick	 i	 vilka	 universitet	 och	
elitidrottsvänliga	 lärosäten	 som	 kan	 vara	 bra	 alternativ.	 Falun,	 Linköping,	 Malmö	 och	
Göteborg	 har	 varit	 med	 i	 vår	 dialog.	 Malmö	 och	 Göteborg	 har	 bäst	 möjligheter	 till	
elitanpassning,	då	de	är	Riksidrottsuniversitet.	Både	RF	och	SOK	kan	tänka	sig	att	gå	in	med	
stöd	om	det	kan	bli	en	elitmiljö	som	håller	internationell	elitnivå.	Vidare	följer	möten	med	
universiteten	 och	 destinationen	 för	 att	 ha	 ett	 förslag	 att	 presentera	 för	 STF	 och	 därefter	
SOK	och	RF.	Möjlig	uppstart	tidigast	hösten	2019	eller	våren	2020.					
	
Elittränare	2018/2019	
Jag	har	 länge	 jobbat	 för	att	 få	 fler	 tränare	som	kan	hjälpa	till	med	vår	elitverksamhet	och	
under	hösten	hoppas	jag	kunna	starta	upp	ett	tränarteam	bestående	av	följande	tränare:	
Joachim	Willén	och	Marcus	Wenström	(RIG)	
Lina	Hörnbäck	(NIU	Malmö)	
Tomas	Seco	(NIU	Umeå)	(även	sjukgymnast)	
Magnus	Johansson	(NIU	Falun)	
Patrik	Eriksson,	 Jonatan	Bejmar,	Tomas	Viker,	 Joakim	Berggren	och	Anders	Brunander	har	
även	deltagit	som	tränare	på	landslagsuppdrag	eller	läger	under	2018.	
Tillsammans	kan	vi	bli	ett	enormt	tränarteam	som	kan	föra	svensk	triathlon	framåt.	
	
Det	 har	 varit	 en	 intensiv	 sommar	men	 tyvärr	 har	min	 egen	hälsa	 (axel)	medfört	 en	 extra	
belastning	 (fördröjning).	 Men	 nu	 går	 det	 åt	 rätt	 håll	 och	 förhoppningsvis	 ska	 jag	 få	 alla	
dokument	 på	 plats	 under	 hösten.	Många	 aktiva	 har	 uttryckt	 tacksamhet	 över	 att	 de	 fått	
stöd	 från	 förbundet	 och	 möjligheten	 att	 få	 komma	 ut	 och	 tävla	 internationellt.	 Från	 de	
elitaktiva	 har	 det	 även	 framförts	 positiv	 feedback	 på	 att	 våra	 styrelsemedlemmar	 är	
representerade	eller	delaktiga	i	olika	roller	vid	nationella	och	internationella	tävlingar.	

	
Jag	är	otroligt	tacksam	för	att	 jag	får	 jobba	med	elitidrott	och	att	 jag	får	bidra	till	Svenska	
Triathlonförbundet	utveckling!	
	
/	Angela	Fox,	Sportchef	
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Beslutsunderlag	 	

	

Styrelsemöte:	2018-09-29	

Verksamhetsområde:	Elit	

Ämne:	DSA	Falun	

Förslagsställare:	Elitkommittén	

	

	

Förslag	till	beslut:		
	
Beslutades	att	ge	Ola	i	uppdrag	att	driva	frågan	om	DSA	vidare,	med	inriktningen	att	STF	
tecknar	avtal	om	samarbete	(inkluderat	en	heltidstjänst	100%)	med	DSA	2019-2020	(två	
år).	
	
	
Bakgrund:		
	
Ni	känner	alla	till	elitverksamheten	i	Falun/DSA.	I	Oskars	underlag	(sidorna	efter	denna)	
finns	också	rikligt	med	information	och	bakgrund.	Något	som	är	synd	är	när	jag	läser	
kommentarerna	från	de	aktiva,	är	att	de	inte	varit	medvetna	att	STF	i	högsta	grad	haft	
en	bra	dialog	om/med	DSA,	där	beslutsdatum	utifrån	att	förutsättningarna	skall	bli	klara	
är	satt	till	hösten	2018.	Detta	är	en	fråga	i	sig	vi	behöver	se	över.	
	
På	elitkommitténs	uppdrag	har	jag	diskuterat	förutsättningarna	med	
verksamhetsansvarige	på	DSA	(Joakim	Berggren)	och	förutom	allmänna	frågor	haft	fyra	
specifika	där	vi	fått	positiv	återkoppling	på	alla:	

	
1.	Del	och	tid	i	elitverksamheten	som	helhet	
Tränaren	blir	en	resurs	inte	bara	på	DSA,	utan	i	elitverksamheten	i	stort.	Han/hon	kan	
vara	med	på	resor	och	läger.	

	
2.	Utländsk	tränare	
Bara	positivt	med	ökad	kompetens.	Stärker	även	DSA.	Kan	bistå	i	arbetet	med	att	lösa	
boende	etcetera.	

	
3.	Utländska	aktiva	
Positiv	för	att	det	höjer	attraktionen	även	för	DSA.	
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4.	Andra	miljöer	i	Sverige	
Inte	negativ	till	att	vi	även/samtidigt	satsar	på	annan	miljö	som	Linköping,	Malmö	eller	
Göteborg.	
	
Slutsatsen	är	alltså	att	greppet	som	helhet	matchar	DSA:s	intentioner	och	idé.	
	
Förutsättningarna	är	som	tidigare	att	DSA	tar	75	%	av	lönen.	Vi	skall	lösa	25	%.	Vi	har	då	
möjlighet	att	få	in	en	kvalificerad	heltidsresurs	för	ca	150´SEK	per	år.	
	
Vår	slutsats	är	att	vi	skall	satsa	på	att	försöka	ro	detta	iland.	150.000	SEK	är	visserligen	
mycket	pengar,	samtidigt	så	blir	ju	hävstången	mycket	stor	om	vi	har	förmågan	att	få	dit	
rätt	person	och	gör	rätt	saker	i	verksamheten.		
	
Inget	hindrar	heller	att	vi	skapar	ytterligare	en	miljö.	Dock	ser	jag	inte	att	vi	är	framme	
med	reellt	underlag	på	någon	ort	som	gör	att	vi	kan	gå	till	beslut.		Vi	får	återkomma	i	
denna	del,	och	se	till	att	lösa	ut	frågan	om	DSA.	
	
/	Ola	
	
Bilaga:	Underlag	från	Oskar	Djärv	(aktivas	representant).		
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Informationsunderlag	 	

	

Styrelsemöte:	2018-09-29	

Verksamhetsområde:	Elit	

Författare:	Oskar	Djärv	

	

	

Information	gällande	samarbete	mellan	Svenska	Triathlonförbundet	(STF)	och	

Elitidrottsverksamheten	Dala	Sports	Academy	Elit	-	Triathlon	(DSA)	i	Falun:	

	
Lämnar	in	detta	dokument	som	ett	medskick/underlag/ren	information	till	STF	med	
anledning	av	det	beslut	som	stundar	kring	samarbetet	mellan	STF	och	DSA.	
	
DSA	Triathlon	är	en	elitidrottsmijö	som	funnits	i	15	år	och	som	årligen	har	innehaft	
omkring	10-15	triathleter	som	tränat	tätt	ihop	och	utvecklats	tillsammans	med	både	
varandra	och	en	tränare.	Sedan	starten	har	de	aktiva	samlat	på	sig	majoriteten	av	alla	
SM-medaljer,	jämfört	med	andra	träningsgrupper	i	landet.	Falun	och	Borlänge	
kommun	har	stöttat	DSA	Triathlon	med	ca	500	000	kr	årligen	för	att	se	till	att	löner	
och	annat	täcks	upp.	För	en	mindre	medlemsavgift	för	varje	aktiv	i	verksamheten	
tillhandahålls	möjlighet	för	de	aktiva	att	träna	i	ett	flertal	olika	anläggningar	i	Falun.	
Bland	annat	simhall,	utomhusbad,	velodrom	för	inomhuscykling,	löparbana	inomhus	
och	utomhus,	flera	olika	sorters	gym	och	träningshallar	samt	möjlighet	att	träna	på	
världscupbanor	för	både	längdskidor	och	mountainbike.	Möjligheten	för	de	aktiva	att	
träna	tillsammans	med	idrottare	från	andra	sporter,	till	exempel	längdskidor,	
orientering	och	cykel,	finns	också.		
	
Dessutom	finns	möjligheten	för	de	aktiva	att	kombinera	elitsatsning	med	skola	och	
jobb.	Högskolan	Dalarna	och	Dala	Sports	Academy	Elit	bedriver	ett	samarbete	där	
man	som	aktiv	bland	annat	kan	flytta	på	tentamina	och	studera	på	deltid	i	ett	
program	som	annars	inte	erbjuder	deltidsstudier.	Utöver	det	erbjuds	hjälp	att	skaffa	
arbete	tillsammans	med	partners	till	verksamheten.		

	
Nu	står	verksamheten	inför	ett	beslut	tillsammans	med	STF,	om	DSA	Triathlon	ska	
finnas	kvar	eller	inte,	och	i	så	fall	på	vilket	sätt	verksamhetenheten	ska	utformas	för	
att	passa	DSA	och	STF	och	de	aktiva	på	bästa	sätt.	

	
I	väntan	på	detta	beslut	har	DSA	Triathlon	lagts	på	is	inför	en	eventuell	nedläggning.	
Som	läget	är	just	nu	har	de	drygt	10	stycken	aktiva	som	är	kvar	i	elitmiljön	inte	
tillgång	till	någon	tränare	eller	samordnare	för	gruppen,	ingen	tränare	som	står	på	
kanten	vid	poolen.	Detta	har	successivt	skapat	en	låg	motivation	i	gruppen	och	flera	
som	tappat	lusten	att	träna	och	prestera	på	grund	av	oroligheterna	kring	
verksamheten	det	senaste	året.	Flera	aktiva	har	valt	att	söka	sig	åt	annat	håll	eller	
flytta	tillbaka	till	sin	hemort	de	en	gång	flyttade	ifrån	för	att	söka	sig	till	
elitidrottsmiljön.		
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DSA	Triathlon	har	även	tappat	potentiella	aktiva	från	Hagströmska	
Triathlongymnasiet	i	Falun,	som	tagit	studenten	och	valt	att	flytta	till	andra	städer	för	
att	de	insett	att	verksamheten	i	Falun	inte	bedrivs	på	det	sätt	de	hade	hoppats.		
	
Det	främsta	krav	som	ställs	på	STF	från	DSA	för	ett	samarbete	och	överlevnad	av	
elitmiljön	DSA	Triathlon	är	att	betala	25	%	av	lönekostnaden	för	en	tränare	(det	vill	
säga	som	mest	omkring	150	000	kr	årligen	för	en	heltidstjänst).	Resten	av	kostnaden,	
samt	service	och	tillgång	till	anläggningar,	samarbete	med	skolan	samt	alla	andra	
ovan	nämnda	fördelar	och	mer	därtill,	står	DSA	för.	Deadline	för	beslut	och	avtal	för	
detta	samarbete	är	i	slutet	av	oktober.	
	
Verksamheten	har	bidragit	med	enormt	många	fördelar	gentemot	de	aktiva	och	
deras	utveckling	inom	sporten,	mot	framtida	mästerskapsmedaljer.	Det	finns	stor	
potential	för	verksamheten	att	utvecklas	till	något	ännu	större	och	ännu	bättre.	
	
Det	finns	stora	möjligheter	att	samarbeta	över	gränserna,	att	anställa	en	tränare	till	
gruppen	med	internationell	bakgrund	och	kunskap	inom	sporten.	Gärna	en	
heltidstjänst	så	att	fullt	fokus	ligger	gentemot	de	aktiva	och	träningsmiljön.	Ett	utökat	
samarbete	med	Högskolan	Dalarna	och	den	testverksamhet	som	bedrivs	på	
forskningslabbet	LIVI	vore	också	gynnsamt.	Ett	labb	som	ligger	i	framkant	inom	
många	områden.	
	
De	aktiva	idag	ser	det	även	som	en	stor	fördel	att	inleda	samarbete	med	
föreningsverksamheter	i	området,	exempelvis	Falu	Simsällskap,	och	även	sätta	igång	
ett	utökat	samarbete	med	Hagströmska	Triathlongymnasiet.	Dels	för	att	yngre	och	
äldre	kan	lära	av	varandra	och	dels	för	att	sudda	ut	övergången	mellan	junior-	och	
seniormiljö.		
	
En	samorganisering	mellan	elitverksamheten	hos	STF	och	DSA	Triathlon	vore	också	
gynnande	för	båda	parter.	Där	exempelvis	tränare	från	DSA	kan	användas	inom	
landslagsuppdrag	hos	STF.	
	
Enligt	Svensk	Triathlons	Vision	för	2020	ska	elitverksamheten	inom	uppnå	följande:	
- Vinna	medaljer	på	internationella	mästerskap	(dam	och	herr)	
- Ha	sju	elitmiljöer	(NIU,	RIG,	RIU,	NEC)	
- Sex	aktiva	på	topp-100	på	ITU-rankingen	
	
Som	det	ser	ut	idag	finns	ingen	elitverksamhet	på	seniorsidan	som	är	knuten	till	STF.	
DSA	har	stor	potential	att	bli	en	utomordentligt	bra	seniorelitmiljö	och	hjälpa	till	att	
uppfylla	Svensk	Triathlons	Vision	för	2020,	med	rätt	insatser	och	medel.	
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Nedan	sammanfattas	några	uttalanden	från	några	av	de	aktiva	vid	DSA	Triathlon	
	
Rasmus	Andersson	
Jag	älskar	att	träna,	tävla	och	umgås	med	gänget	här	på	DSA.	Men	med	takt	med	att	
DSA	rinner	ut	i	sanden	på	grund	av	det	uteblivna	tränarstödet	och	utan	nytillskott	av	
aktiva	så	rinner	tyvärr	även	min	personliga	motivation	och	triathlonglädje	bort.	
Hoppas	av	hela	mitt	DSA-upptränade	hjärta	att	vi	kan	hitta	tillbaka	till	den	
inspirerande	och	härliga	miljö	som	DSA	kan	vara	med	hjälp	av	förbundet!	❤	
	
Marie	Carlsson:	
Jag	flyttade	upp	till	Falun	enbart	för	DSA-verksamheten.	Tyckte	det	skulle	bli	så	skönt	
att	byta	miljö	och	träffa	och	träna	tillsammans	med	andra	elittriathleter.	Detta	var	
alltså	en	karriärövergång	(efter	triathlongymnasiet)	som	jag	såg	fram	emot.	Idag	
verkar	det	som	att	i	takt	att	vi	blir	färre	verkar	det	även	vara	så	att	hjälpen	från	
förbundet	blir	allt	mindre.	Jag	som	hade	hört	så	gott	om	verksamheten	och	
träningsmöjligheterna	här	uppe	i	Falun.	Jag	hoppas	att	vi	alla	snart	får	se	ett	ljus	på	
ovissheten	så	att	vi	kan	komma	starka	till	säsongen	2019!	
	
Elias	Svensson	
För	mig	har	DSA	under	mina	tre	år	i	Falun	varit	avgörande	för	att	jag	ska	kunna	och	
orka	göra	en	satsning	i	triathlon.	Att	utbilda	sig	och	samtidigt	kunna	få	göra	något	
man	älskar	tillsammans	med	gruppen	har	givit	mig	mer	än	jag	kunnat	tro	både	för	
min	prestation	men	också	för	mitt	framtida	liv.	Även	om	jag	just	nu	inte	kan	vara	med	
på	grund	av	studier	på	annan	ort	så	har	gruppen	i	DSA	med	allt	vad	det	innebär	varit	
guld!	Vore	tråkigt	om	en	sådan	unik	möjlighet	skulle	försvinna!	
	
Johan	Kärner	
DSA	utgör	en	unik	möjlighet	att	kombinera	elitidrott	med	studier	eller	jobb.	Under	
flera	år	har	en	stor	del	av	de	fördelade	SM-medaljerna	haft	anknytning	till	DSA.	Det	
borde	vara	en	naturlig	inkörsport	efter	avslutade	gymnasiestudier.	Tyvärr	har	man	på	
grund	av	triathlonförbundets	agerande	eller	snarare	icke-agerande	förlorat	många	
unga	lovande	triathleter.	
	
Inför	hösten	2018	valde	jag	personligen	att	hoppa	av	DSA,	enbart	på	grund	av	att	
förbundet	inte	kan	ta	något	beslut	i	frågan	om	huruvida	man	kan	finansiera	en	
tränartjänst	eller	ej.	
	
Ludwig	Fleetwood	
Jag	flyttade	inte	upp	till	Falun	enbart	för	DSA:s	skull.	Trots	att	jag	är	ny	i	staden	
märker	jag	hur	viktigt	och	bra	DSA	är.	Falun	är	en	av	Sveriges	bästa	städer	att	bedriva	
elitträning	i.	Att	vi	som	aktiva	för	en	väldig	billig	peng	har	tillgång	till	de	flesta	
faciliteter	här	uppe	är	helt	fantastiskt.	När	man	dessutom	tittar	på	de	andra	
idrotterna,	såsom	längdskidåkningen	inser	man	verkligen	vilka	möjligheter	det	finns	
inom	verksamheten.	
	
Jag	önskar	verkligen	att	förbundet	skulle	vilja	gå	in	och	stötta	den	här	verksamheten.	
Så	att	vi	kan	få	hit	en	kompetent	tränare	som	styr	upp	allting	och	som	ser	till	att	vi	får	
ut	100	%	av	det	som	Falun	har	att	erbjuda	oss	här	uppe.	
	
	



 

Svenska Triathlonförbundet    

   

Jenny	Nilsson	
Den	erfarenhet	som	byggts	upp	inom	DSA	under	lång	tid	och	kompetens	som	idag	
delas	mellan	de	olika	idrotterna	är	unik	i	Sverige.	Att	få	möjlighet	att	kombinera	
studier	eller	jobb	med	elitidrott	är	inget	som	är	enkelt	och	kräver	omställning	och	
erfarenhet	av	båda	parter	vilket	finns	inarbetat	här,	både	från	skola	och	tränare.	
Varför	inte	vilja	vara	en	del	av	det?	Och	utveckla	inte	bara	Svensk	Triathlon	utan	
också	vara	en	del	i	att	människor	får	chansen	både	att	utvecklas	som	människa	och	
idrottare.	
	
Att	fler	gymnasier	med	triathloninriktning	i	Sverige	startat	är	verkligen	bra	men	om	
det	inte	finns	bra	miljöer	att	gå	vidare	till	efter	gymnasiet	vad	händer	då?	Redan	nu	
har	flera	unga	valt	att	inte	stanna	i	Falun	på	grund	av	att	tränare	fattas	och	vi	som	
bor	här	har	flyttat	hit	för	att	kombinera	studier/arbete	med	en	elitsatsning	och	står	
nu	plötsligt	utan	tränare	vilket	får	stora	konsekvenser	för	den	fortsatta	satsningen.	
	
Om	DSA	triathlon	tvingas	lägga	ner	känns	det	som	ett	hål	i	hjärtat	då	vi	tillsammans	
under	lång	tid	blivit	som	en	liten	familj.	
	
Jag	har	nu	varit	en	del	av	DSA	sedan	2013	och	under	alla	dessa	år	har	det	varit	
diskussion	med	förbundet	om	de	ska	gå	in	och	betala	eller	inte	och	nu	är	som	sagt	
slutet	för	DSA	väldigt	nära	om	inget	händer	från	förbundets	sida.	
	
Falun	är	en	fantastiskt	idrottstad.	Lagom	stort,	nära	till	allt,	skogen	utanför	dörren	
och	ingen	trängsel	i	varken	simhall	eller	på	gymmen.	
	
	
	

	
Slutord	
	
Med	dessa	ord	lämnar	vi	aktiva	över	till	beslut	mellan	DSA	och	STF	om	framtiden	och	
hoppas	att	vi	kan	komma	fram	till	något	spännande	och	motiverande	inför	
kommande	år.		
	
Potentialen	är	stor	och	målbilden	desto	större.	Tillsammans	når	vi	dit!	
	
	
	
	
Vänliga	hälsningar	och	med	hopp	om	framtiden	
/Oskar	Djärv,	Aktivas	Representant	och	DSA-aktiv	
	



	
 
 
 
 
 

Svenska Triathlonförbundets Antidopingprogram 
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Bakgrund	
Doping är ett problem inom idrottsrörelsen. I syfte att nå framgång väljer vissa enskilda 

idrottsutövare att fuska genom att på otillåtna sätt förbättra sin kapacitet. En idrottsutövare som 

dopar sig löper emellertid stora hälsorisker. Dess konkurrenter fråntas glädjen av att nå den 

framgång de förtjänar, samtidigt som idrottsrörelsens trovärdighet ifrågasätts. Detta dokument är 

framtaget för att motverka fusk och arbeta för rena vinnare inom svensk triathlon, men även 

bland triathleter på ett internationellt plan. Svenska Triathlonförbundets antidopingprogram 

avser att beskriva vilka antidopinginsatser som görs och eftersträvas internationellt och inom vårt 

förbund. Då utvecklingen av antidopingarbetet går snabbt, både internationellt och nationellt, bör 

dokumentet revideras årligen. Vårt antidopingprogram kommer finnas tillgängligt på vår 

hemsida på www.svensktriathlon.org. 

Organisation		
Svenska Triathlonförbundet (STF) ska enligt Riksidrottsförbundets (RF) stadgar (2015), 11 kap, 

4§, punkt 5 aktivt arbeta för en dopingfri verksamhet inom förbundet och sina 

medlemsföreningar. Svenska Triathlonförbundets antidopingprogram har skapats med syftet att 

hålla svensk triathlon fri från doping.  

Policy	om	doping		
Svenska Triathlonförbundet tar avstånd från all användning av medel och metoder som 

förbjudits av WADA. STF:s antidopingarbete ska leda till att kunskaper om och attityder mot 

doping sprids och upprätthålls inom svensk triathlon. Vi ska leva upp till kraven i 

världsantidopingkoden och att se till att svensk triathlon är dopingfri. 

Med	doping	menas		
Doping betyder användning av substanser och utnyttjande av förbjudna metoder i avsikt att 

förbättra en aktivs fysiska och psykiska prestationsförmåga, bedöva tröttheten under eller 

förbättra återhämtningen efter träning och tävling. 
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Typ	av	doping		
Eftersom triathlon är en uthållighetsidrott är doping, som innebär manipulation av blodet i syfte 

att öka syreupptagningsförmågan, det som starkast påverkar resultatet. Aktiva och ledare är väl 

medvetna om att svensk triathlon måste ta sitt ansvar vad gäller antidopingfrågor. Alla 

dopingregler och övrig antidopinginformation finns på RF:s hemsida 

(https://www.rf.se/Antidoping/). Världsantidopingkoden (The World Anti Doping Code, 

WADC) och dess standarder är införd i RF:s dopingregler. Alla internationella och nationella 

antidopingorganisationer följer detta regelverk.  

Risker		
Att använda dopingmedel innebär många risker. Doping med hormoner som anabola steroider, 

testosteron och tillväxthormon, påverkar kroppens normala hormonsystem, strukturer och kan 

leda till allvarliga fysiska och psykiska biverkningar.  

Nationell	och	internationell	historik		
Triathlon är en ung sport, och internationellt sett har hittills endast ett fåtal fall av doping 

konstaterats. Fram till idag har ingen svensk triathlet fällts för doping, vare sig i Sverige eller 

utomlands. Detta undantar på intet sätt svensk triathlon från problemet. Svenska 

Triathlonförbundet måste ständigt vara på sin vakt och förebygga eventuell användning av 

otillåtna medel. Detta kan göras bland annat genom att informera aktiva om frågor som rör 

doping och genom ett nära samarbete med RF:s antidopinggrupp, så att aktiva regelbundet 

kontrolleras.  

Kunskapsläge	och	attityder		
Våra elitaktiva triathleter är mycket positiva till det antidopingarbete som bedrivs. Genom att 

ständigt stå till förfogande för kontroller kan deras trovärdighet som idrottsutövare inte 

ifrågasättas. Svenska Triathlonförbundet är ett av de SF som RF räknar som högprioriterade 

avseende doping, vilket innebär att utövare på högsta nivå måste vistelserapportera, var man 

befinner sig.  
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Dopingkontroller		
Syftet med dopingkontroller är att upptäcka, avskräcka och försvåra användande av 

dopingpreparat så att en förebyggande effekt uppnås. RF:s dopingkommissionen utför 

dopingkontrollerna men är beroende av att Svenska Triathlonförbundet informerar om vilka 

personer som tillhör landslaget, vilka tävlingar som är planerade samt ger information om 

landslagssamlingar och läger. 

Information och utbildning tillsammans med dopingkontroller är de viktigaste verktygen i 

idrottsrörelsens antidopingarbete. De allra flesta idrottsutövare accepterar att dopingkontroller 

behövs, och så gott som alla kontroller genomförs därför i god anda. Många idrottsutövare är 

glada att få visa att de är "rena". Dopingkontrollerna genomförs i samband med såväl tävling 

som träning. Dopingprov kan även tas vid andra tillfällen, till exempel genom hembesök. I 

Sverige utförs kontrollerna av RF:s legitimerade dopingkontrollfunktionärer. Vid utlandsvistelse 

kan svenska idrottare bli dopingkontrollerade av det besökta landets antidopingorganisation, 

under förutsättning att de också antagit världsantidopingkoden (WADC). Sådana kontroller sker 

normalt utan förvarning. Utöver tävlingskontroller utför vissa internationella 

specialidrottsförbund (ISF) kontroller internationellt, vilket innebär att svenska elitidrottare som 

tävlar på internationell nivå även kan kontrolleras av funktionärer utsända av ISF eller av World 

Anti Doping Agency (WADA). 

 

Idrottare skyldiga att vistelserapportera gör detta i ADAMS (Anti-Doping Administration & 

Management System) - ett system framtaget av WADA och som används globalt - och Svenska 

Triathlonförbundets sportchef är ansvarig för lämnandet av den information 

dopingkommissionen begär.  

Dispens	och	dispensansökan		
Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare som av medicinska skäl måste använda 

dopingklassade läkemedel ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott 

anpassade till kraven i World Anti-Doping Code (WADC). 
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Individuell	dispens		

Alla idrottsutövare som använder dopingklassade substanser och är på hög internationell 

tävlingsnivå ska alltid söka individuell dispens så snart behandling påbörjas eller planeras med 

dessa dopingklassade preparat. 

 

Definition av hög internationell tävlingsnivå:  

Idrottsutövare som omfattas av vistelserapporteringskraven inom den svenska kontrollpoolen. 

I ansökan ska diagnosen styrkas genom:   

1. Medicinsk historia 

2. Undersökningsfynd  

3. Eventuella laboratorieprover med relevans för diagnosen.  

Blanketter för dispensansökan finns på RF:s hemsida (https://www.rf.se/Antidoping/Dispens/).  

 

Retroaktiv	dispens		

Idrottare på övrig idrottsnivå omfattas av det retroaktiva dispensansökningsförfarandet, vilket 

innebär att idrottaren ansöker om retroaktiv dispens efter begäran från dopingkommissionen för 

bruk av en dopingklassad substans. Om idrottaren skulle bli föremål för en dopingkontroll och 

analysresultatet skulle påvisa doping, kommer idrottaren få inkomma med en retroaktiv 

dispensansökan, som medicinskt styrker idrottarens bruk av dopingklassade substanser eller 

metoder. Om den retroaktiva dispensansökan godkänns, avförs ärendet. 

 

Vid deltagande i en internationell tävling bör idrottaren kontrollera om tävlingen finns med på 

det berörda internationella specialidrottsförbundets (ISF) lista över tävlingar som omfattas av 

deras dispensregler. I så fall måste idrottaren i god tid ansöka om dispens direkt till dem. I annat 

fall gäller idrottarens retroaktiva dispensansökan, så även internationellt. Mer information om 

Internationella Triathlonförbundets (ITU) antidoping regler finns på https://triathlon.org/anti-

doping.  

 

För ytterligare information hänvisas till Svenska Triathlonförbundets sportchef och 

förbundsläkare. 
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Förteckning över förbjudna substanser och metoder finns på www.rf.se (IOK:s lista). Där finns 

också apotekets ”röd-gröna listan”, som är en förteckning över dopingklassade läkemedel 

(baserad på IOK:s lista). (https://www.rf.se/Antidoping/Dopinglistor/rod-gronalistan/) 

	Den	aktives	ansvar		
Den aktive idrottaren ansvarar alltid för att inte ta några förbjudna substanser och att sköta 

vistelserapporteringen samt att söka nödvändiga dispenser. Det är alltid den aktive idrottarens 

ansvar vad han/hon intar. För att undvika ”misstagsdoping” bör inga kosttillskott eller mediciner 

intas utan att de kontrollerats. Alla svenska läkemedel kan kontrolleras med den s k ”rödgröna 

listan”. 

Vistelserapportering		
Om den aktive brister i sin vistelserapportering eller inte befinner sig på angiven plats kan 

han/hon få en delförseelse. Vid varje sådan delförseelse ska åtgärder vidtas enligt Svenska 

Triathlonförbundets handlingsplan.   

Ledarens	ansvar		
En ledare ansvarar fullt ut för sina handlingar och kan oberoende av andra inblandade fällas för 

en dopingförseelse om han/hon på något sätt försvårar för en dopingkontrollant, hjälper en aktiv 

att dopa sig eller på annat sätt begår en förseelse. En ledare kan på samma sätt som en aktiv bli 

avstängd från all idrottslig verksamhet under flera års tid.  

Svenska	Triathlonförbundets	ansvar		
Svenska Triathlonförbundet ansvarar för utbildning av aktiva och ledare inom 

antidopingområdet. Förbundet ska vara uppdaterat kring nya ”rön” och motarbeta doping. 

Handläggning	av	bestraffningsärenden	i	Sverige		
RF handlägger brott mot dopingreglerna. Dåligt uppförande vid dopingkontroll eller ej 

inlämnade eller felaktiga vistelserapporter är också brott mot dopingreglerna. Dopingärenden 

handläggs av dopingkommissionens åklagare och dopingnämnden som domstol i första instans.  
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Juridiska	aspekter		
Idrottens antidopingreglemente beskriver vad som är förseelser mot dopingreglerna, vilken 

bevisföring som krävs, påföljder och hur dopingärenden handläggs. Dopingkommissionen 

fungerar som åklagare och anmäler förseelser mot dopingreglerna till Dopingnämnden, som är 

ett särskilt bestraffningsorgan. Dopingnämndens beslut kan överklagas till Riksidrottsnämnden 

(RIN), som är högsta organ att pröva ärenden enligt idrottens antidopingreglemente och 

Riksidrottsförbundets (RF) stadgar. Eftersom dopingreglerna styrs av världsantidopingkodens 

(WADC) regelverk, kan beslut från RIN i vissa fall överklagas till den internationella 

skiljedomstolen Court of Arbitration for Sport (CAS). Ett dopingärende kan även startas via 

anmälan från ISF, som uppmärksammat en förseelse mot dopingreglerna. Straff på upp till fyra 

års avstängning kan utdömas vid första tillfället. Vid upprepad doping kan livstidsstraff utdömas. 

Avstängning avser alla idrotter och under strafftiden får den dömde inte delta i någon form av 

organiserad idrottsverksamhet, som träning, tävling, uppvisning eller utöva uppdrag. Beslutet 

kan överklagas av aktiv och dopingkommissionen till RIN som är sista instans. 

 

Påföljder	för	individer		
Straffet för avsiktlig doping av enligt dopinglistan icke specificerad substans är i normalfallen 

fyra år. Samtidigt är straffsatserna flexibla, då det ges möjlighet att både minska och öka 

strafflängden beroende på omständigheterna. Vägran eller underlåtelse att lämna dopingprov 

bestraffas i utgångsläget med fyra års avstängning. Om en idrottsutövare fullständigt erkänner - 

och dessutom lämnar väsentlig information, som leder fram till att man kan påvisa 

dopingförseelser som begåtts av andra personer - kan avstängning nedsättas, villkorligt nedsättas 

eller till och med upphävas. Vid bruk av kontaminerade kosttillskott öppnas en möjlighet att få 

mildare straff än tidigare, förutsatt att idrottsutövaren kan visa att den gjort allt för att ta reda på 

innehållet.	Kungörelse av bestraffningsbeslut är obligatorisk först efter att domen eller beslutet 

vunnit laga kraft. Kungörelse är inte obligatorisk för underårig eller idrottsutövare under 

internationell tävlingsnivå. Underårig behöver inte påvisa hur en förbjuden substans kom in i 

kroppen. För idrottsutövare under internationell tävlingsnivå behöver inte alla krav i koden 

tillämpas.  
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Undersökning	och	utredning		
Vid undersökning eller utredning krävs samarbete från såväl internationella idrottsförbundet, 

Svenska Triathlonförbundet och antidopingorganisationen som idrottsutövaren och hans/hennes 

tränare. Svenska Triathlonförbundet ska till RF rapportera all information, som kan tyda på brott 

mot dopingreglerna. Preskriptionstiden för brott mot dopingreglerna är tio år. Svenska 

Triathlonförbundet kräver att ledare accepterar antidopingorganisationers rättsbefogenheter. En 

obligatorisk undersökning av ledare sker, när underårig begår en dopingförseelse. Samarbete 

med person, som är dömd för dopingbrott (svensk lag) eller dopingförseelse (idrottens regler) är 

numera förbjudet. Utöver dopingbestämmelser i svensk lagstiftning och RF:s stadgar, kan 

Svenska Triathlonförbundets egna stadgar och tävlingsregler påverka vilka regler den aktiva i 

slutändan har att följa och hur dopingärenden handläggs. Alla dopingärenden ska behandlas 

enligt det svenska antidopingreglementet och Svenska Triathlonförbundets stadgar. Vid 

oklarheter gäller WADC:s reglemente. Vid konstaterat dopingfall i samband med tävling 

diskvalificeras den aktiva och resultatlistan justeras. Riksidrottsförbundets dopingnämnd (DoN) 

prövar som första instans alla bestraffningsärenden enligt RF:s antidopingreglemente.  

Avtal	för	landslaget	
Svenska Triathlonförbundet upprättar årligen avtal med samtliga landslagsaktiva i 

landslagstruppen för internationella läger eller tävlingar (se överenskommelse). Underlåtelse att 

underteckna avtalet innebär att landslagsrepresentation ej är möjlig.  
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Information	och	utbildning		
Det är av stor vikt att aktiva och tränare har god kännedom om dopingfrågorna. Det får inte råda 

någon osäkerhet bland våra landslagsaktiva om vad som är förbjudet respektive tillåtet. 

Information till aktiva och tränare ges vid samlingar och landslagsläger.  

Frågor som rör doping och vårt antidopingarbete skall ingå i Svenska Triathlonförbundets 

tränarutbildningar. All information om vårt antidopingarbete ska finnas tillgänglig på förbundets 

hemsida www.svensktriathlon.org. 

Svenska	Triathlonförbundets	Antidopingarbete		
Svenska Triathlonförbundet skall följa RF:s och internationella regler samt bistå med den 

information som krävs för att upprätthålla ett bra antidopingarbete. 

  

Svenska Triathlonförbundet ska ha ett aktuellt antidopingprogram och bedriva ett aktivt 

antidopingarbete tillsammans med våra föreningar och aktiva triathleter. 

 

Från och med 2018 kommer samtliga aktiva och tränare i landslaget och i våra gymnasiemiljöer 

på vårt RIG och våra NIU genomgå RF:s webbutbildning ”Rena vinnare”. Syftet med 

utbildningen är att öka kunskapsnivån och medvetenheten kring antidoping. 

http://www.renvinnare.se/ 

 

Svenska Triathlonförbundet ska informera och rekommendera våra föreningar att genomgå 

”Vaccinera klubben mot doping” som är ett preventions- och åtgärdspaket framtaget av 

Riksidrottsförbundet. I arbetet gör föreningen en antidopinganalys och skapar sedan en egen 

handlingsplan för antidopingarbetet. Förutom de förebyggande åtgärderna får föreningen en 

beredskap för hantering av ett eventuellt dopingfall i praktiken. https://www.rf.se/vaccinera 

 

Svenska Triathlonförbundet vill arbeta för att bekämpa doping och bidra till en ren idrott inom 

och utanför vår idrott. All information om möjliga förseelser nationellt som internationellt mot 

idrottens dopingregler ska rapporteras till dopingtips.se. Vem som helst kan göra en anmälan 

genom en säker och anonym dialog med svensk antidoping. 
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Angela Fox 
Sportchef, ansvarig för antidopingfrågor 
angela.fox@svensktriathlon.org 
070-886 79 19 
 
Svenska Triathlonförbundet skall verka för att bevara attityden och uppfattningen bland aktiva 
att doping är fusk och något vi bestämt tar avstånd ifrån. 
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Handlingsplaner	

Webbutbildning	”Rena	vinnare”	
Från och med 2018 kommer samtliga aktiva och tränare i landslaget och i våra gymnasiemiljöer 

på vårt RIG och våra NIU genomgå RF:s webbutbildning ”Rena vinnare”. 

 

• Hösten 2018: Information landslagstränare, RIG tränare och NIU tränare  

• Hösten 2018: Information för landslagsaktiva, RIG och NIU elever  

• December 2018: Uppföljning av Ren Vinnare för landslagsaktiva, RIG och NIU elever 

 
Ansvarig för information och uppföljning är: Angela Fox, angela.fox@svensktriathlon.org 
 

Handlingsplan	vid	dopingfall	
För att kunna förverkliga antidopingprogrammet krävs en handlingsplan, som anger vilka 

åtgärder som skall vidtas vid ett dopingfall eller för att förebygga dopingdelförseelser.	

Elitaktiv	i	landslaget		

I en situation där en aktiv inom Svenska Triathlonförbundets verksamhet misstänks för doping, 

enligt gällande nationella eller internationella dopingregler, stängs denne omedelbart av från 

landslagsverksamhet inom Svenska Triathlonförbundet under utredningen.  

Brott	mot	antidopingreglementet		

RF handlägger brott mot antidopingreglementet. Om den aktive fälls för doping, är personen 

avstängd från all organiserad träning och tävling. Även dåligt uppförande vid en dopingkontroll 

eller ej inlämnade eller felaktiga vistelserapporter är ett brott mot dopinglagstiftelsen och 

betraktas som ett disciplinärende. Följande dopingärenden handläggs av dopingkommissionen, 

åklagare och av dopingnämnden som domstol.  

Avtjänat	straff		

Efter avtjänat straff efter dopingavstängning är den aktive fri att träna och tävla igen.  
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Media		

Vid händelse av dopingfall inom Svenska Triathlonförbundets verksamhet uttalar sig STF enligt 

följande ordning. 

1. Generalsekreteraren eller ordföranden  

2. Sportchefen		

Vid	landslagsrepresentation	

I situation där en aktiv gör sig skyldig till doping enligt gällande dopingregler, ska den aktive 

snarast avbryta deltagande i uttagen officiell trupp och återvända hem. Hemresan bekostas av 

den aktive själv.  

Åtgärdsplan	för	att	förebygga	dopingdelförseelser	
Svensk idrott följer det globala regelverket World Anti-Doping Code (WADC), vilket bland 

annat medför krav på vistelserapportering för idrottsutövare på elitnivå. Det innebär att 

idrottsutövare personligen bär ansvar för att, enligt särskilda anvisningar, rapportera när och var 

man tränar alternativt kan anträffas vid perioder med träningsuppehåll. Vistelserapporteringen 

sker via ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System), ett system framtaget av 

World Anti Doping Agency (WADA) och som används globalt. De inrapporterade uppgifterna 

är avgörande för Dopingkommissionens planering och genomförande av kontrollverksamheten. 

Idrottsutövare som upprepat missköter sin rapportering eller ej befinner sig på rapporterad tid 

eller plats kan anmälas till bestraffning. Svenska Triathlonförbundets bästa aktiva måste 

vistelserapportera. Svenska triathlonförbundets åtgärdsplan gäller för dessa. 

Förebyggande	arbete	

Individuell undervisning om ADAMS (Anti-Doping Administration & Management System), 

när en aktiv ska börja med vistelserapportering.  

Delförseelse	1	

Den aktiva får information direkt från Riksidrottsförbundet och har då möjligheten att yttra sig 

om förseelsen innan beslut. 
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Svenska Triathlonförbundets sportchef informeras om delförseelsen och det slutliga beslutet från 

Riksidrottsförbundet. 

 

Svenska Triathlonförbundets sportchef tar kontakt med den aktive för att gå igenom den aktuella 

händelsen samt åtgärder för att förhindra att det uppstår igen. 

 

Delförseelse	2	

Den aktiva får information direkt från Riksidrottsförbundet och har då möjligheten att yttra sig 

om förseelsen, innan beslut fattas. 

 

Svenska Triathlonförbundets sportchef informeras om den andra delförseelsen och det slutliga 

beslutet från Riksidrottsförbundet. 

 

Sportchefen informerar den aktives tränare och ordförande i den aktives förening om aktuell 

förseelse. Föreningen i sin tur bör bistå den aktive vid yttrandet om händelsen. 

 

Svenska Triathlonförbundets sportchef tar kontakt med den aktive för att gå igenom den aktuella 

händelsen. Om det efter genomgång med den aktive framkommer att rapporteringen fortsatt är 

bristfällig till omfattning och innehåll, kommer Svenska Triathlonförbundets elitkommitté fatta 

beslut om uteslutning från landslagsuppdrag. Vid ett beslut om uteslutning står den aktive 

utanför träning och tävling med landslaget, tills rapporteringen uppfyller kraven för 

vistelserapporter igen. 

 

Om elitkommittén beslutar om uteslutning från landslagsuppdrag, meddelas förbundsstyrelsen 

om delförseelsen. 

Delförseelse	3	

Inträffar delförseelse tre under en tolvmånadersperiod, rapporteras ärendet för disciplinära 

åtgärder av Riksidrottsförbundets dopingnämnd. Vid delförseelse tre utesluts den aktiva från all 

träning och tävling.  
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ÖVERENSKOMMELSE 	

mellan undertecknad landslagsrepresentant och Svenska Triathlonförbundet  
 
Undertecknad landslagsrepresentant förbinder sig att uppfylla nedanstående villkor: 
  

1. att följa gällande idrottsregler och bestämmelser 
 

2. att ta fullständigt avstånd från doping i alla former och därmed stödja idrottens 
kamp mot doping. Detta innebär bland annat: 

 
2.1 att på föreskrivet sätt insända kontaktrapport till RF:s antidopinggrupp 
 
2.2 att alltid efter kallelse till dopingtest på föreskrivet sätt avlämna prov 	
	

2.3 att vid bestraffning, omfattande mer än tre månader, för brott mot RF:s 
dopingregler – eller vid civildom för brott mot lagen om hantering av 
dopingläkemedel;  	
	

- ersätta de kostnader som Svenska Triathlonförbundet haft för mig från och med 24 
mån före provtillfället, till och med dagen för slutligt beslut/slutlig dom (max 
200.000kr).  	
 
- svara för kostnaderna för dopingtestproceduren vid det fällande provet.   

 
3. att vid landslagsrepresentation i första hand använda den erhållna 

landslagsutrustningen och i andra hand använda neutrala kläder där varumärken 
som är konkurrerande med förbundets sponsor inte exponeras.  
 

4. att i alla sammanhang i övrigt uppträda som en värdig representant för Sverige, 
triathlon och mina kamrater   

 
 
 
Ort / datum  
 
 
Landslagsrepresentant Namnteckning / Namnförtydligande 
 
 
Beth Friberg, Ordförande STF  
	



 

Svenska Triathlonförbundet    

   

Informationsunderlag	 	

	

Styrelsemöte:	2018-09-29	

Ämne:	Marknad	

Från:	Ola	och	Emma	

	

Information	om	vad	som	har	hänt	och	vad	som	planeras:	

	
Sedan	förra	styrelsemötet	har	ytterligare	intäkter	i	kontanter	á	115.000	SEK	+	122.000	SEK	
säkrats.	Det	förra	en	aktiveringsersättning	kopplat	till	projektet	Framåt	för	fler	i	rörelse,	det	
senare	ett	BID-stöd	kopplat	till	arbetet	med	att	hämta	hem	EM	2020	till	Malmö.		
	
Som	redovisades	vid	förra	styrelsemötet	beslutade	en	större	huvudpartner	till	förbundet	
mycket	sent	i	processen	att	tacka	nej.	Detta	innebär	att	intäkterna	2019	blir	lägre	än	
förväntat,	men	det	är	något	som	fanns	med	i	riskkalkylen.		
	
Undertecknade	har	tillsammans	och	med	hjälp	av	Jonas	Hedeback	tagit	fram	en	tydligare	
sponsorsstruktur	och	återigen	sett	över	vårt	erbjudande.	Med	detta	som	generellt	
arbetsmaterial	pågår	arbetet	med	att	aktivera	befintliga	partner	och	att	skapa	nya	
samarbeten	2019-2020.	Torsdagen	27	september	arrangerar	vi	en	första	nätverksträff/after	
work	på	Scandic	Grand	Central	i	Stockholm.	Vi	bjuder	in	befintliga	och	potentiella	partner	
för	att	presentera	vår	idrott,	våra	plattformar	och	samarbetsmöjligheter	framöver.	Förutom	
ambitionen	att	etablera	ett	aktivt	nätverk	i	sig,	är	ett	av	syftena	att	nå	fler	potentiella	
partner	vid	varje	presentation.	Förutom	undertecknade	finns	några	av	våra	elitaktiva	på	
plats	för	att	presentera	sig	och	sina	mål.	Ytterligare	liknande	träffar	är	planerade	i	närtid	
både	i	Göteborg	och	i	Malmö.	
	
En	pilot	av	ambassadörsprogrammet	är	planerad	att	genomföras	senare	under	hösten.	I	
avvaktan	av	uppdaterad	ekonomisk	status	och	en	klar	prognos,	avvaktar	vi	något	med	
detaljplanering	och	kallelse.	
	
Inom	ramen	för	vårt	samarbete	med	Apollo	kommer	vi	att	starta	resor	för	motionärer	till	en	
anläggning	i	Egypten	2019.	Vi	kommer	inte	att	åka	har	samma	upplägg	som	på	Playitas,	
utan	en	ledare	(som	Apollo	betalar)	kommer	att	finns	på	plats	permanent.	
	
/	Ola	och	Emma	



Svenska	Triathlonförbundet.																												 	
_________________________________________________________________	
	
	
Informationsunderlag	–	Ange:	Kommunikation	
	
Styrelsemöte:	2018-09-28	
Ämne:	Kommunikation		
Från:	Emma	Igelström	
	
Information	om	vad	som	har	hänt	och	vad	som	planeras:	
	
Svenska	Triathloncupen	
	
•	Genomgång	och	utvärderingar	Svenska	Triathloncupen	2018.	
	
•	Genomgång	av	behov	för	brandingmaterial	2018	med	Üve	
	
•	Genomgång	av	bilder	från	sommaren.	
	
•	Skapa	film	från	Stockholm	Tritahlon	i	införsäljningssyfte	för	2019	samt	för	triathlon	i	
allmänhet.	Fokus,	motionärer.	
	
Nyheter	och	Flöden	
	
•	Skriva	nyheter	för	webben		
	
•	Sociala	medier	
	
•	Nyhetsbrev	
	
•	Pressreleaser	Ironman	Hawaii,	ny	arrangör	SM	medeldistans	2019	och	återstående	
tävlingar	ITU	
	 	
•	Omförhandling	My	Newsdesk	
	
•	Handlingsplan	för	STF	Dopingarbete	tillsammans	med	Angela	
	 	
•	Omförhandling	My	Newsdesk	
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NIU	Marknadsföringsaktiviter:	
	
•	Gemensam	ansökning	till	NIU/RIG	ska	läggas	upp		
	
•	Info	nya	tränare	ska	ut	på	webben		
	
•	Sociala	medier	
	
	
	
Övrigt	
	
•	Uppstart	YouTube-kanal	tillsammans	med	Adam	
	
•	Sista	överlämning	med	Tess	
	
•	Löpande	admin	så	som	mejlhantering,	fakturor,	kvitton	och	underlag.	
	
•	Hantering	/uppdatering	av	mejlkonton/grupper	Svenska	Triathlonförbundet	
	
•	Uppföljning	aktivering	i	kommunikation	med	våra	samarbetspartners	
	
•	Nytt	licenserbjudande	ska	skickas	ut	
	
•	Uppdateringar	webb	svensktriathlon.org	och	tri4fun.se	
	
•	Uppdatering	av	sändlistor	nyhetsbrev	
	
	
På	gång	
	
•	Öppning	av	tävlingar	samt	kommunikation	kring	cupen	2019	när	orter	och	datum	är	klart	
	
•	Kommunikation	kring	Stockholm	när	det	är	klart	hur	det	blir	
	
•	Budget	/	verksamhetsplanering	2019	
	
•	Trycksak/material	för	Svensk	Triathlon	2020	
	
•	Uppdatering	av	webben	–	ny	version	av	Episerver	
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Informationsunderlag	–	Omvärld		 	

	

Styrelsemöte:	2018-09-29		

Verksamhetsområde:	Omvärld		

Författare:	Beth	Friberg	&	Ria	Damgren	Nilsson	

	I	gruppen	omvärld	ingår	även	Lotta	Kellander,	Ola	Silvdahl	och	Aron	Modig	

	

Information	om	vad	som	har	hänt	och	vad	som	planeras:	

	
ETUs	Kongress:		
Ola	och	Beth	närvarande,	och	den	hölls	under	Européen	Sport	Championship	i	
Glasgow	1	–	12	aug	2018,	där	7	olika	idrotter	gjorde	upp	om	EM-titlar.	Friidrotten	
gick	i	Berlin.Triathlontävlingen	genomfördes	under	mycket	fina	förhållanden,	men	
tyvärr	var	distansen	för	lång	till	de	orter	där	de	andra	idrotterna	huserade,	så	känslan	
av	att	vara	ett	samlat	europeiskt	CS	gick	förlorat.	
Under	den	korta	ETU-kongressen,	diskuterades	bl	a	

• Multisportfestivaler,	olika	varianter	av	triathlon-tävlingar	och	
Ungdomstävlingar/-festivaler.	Tydlig	uppmuntran	till	nationella	
federationerna	att	erbjuda	varianter	på	våra	hemmamarknader	och	
medverka	till	att	skicka	atleter	till	sådana	evenemang.	

• Vikten	av	att	satsa	på	Age	Groupe-aktiviteter	med	ökad	support	och	resurser	
från	ETU	

• Svensk	triathlon	tilldelades	EM	i	sprint	2020	
• Presentation	av	ETU	strategiska	plan	och	Varumärkesprogram	som	ska	

förtydliga	och	renodlas.		
• Klargörande	kring	tidsbegränsade	mandat	i	ETUs	styrelse.	Som	tidigare	

beslutats:	Ledamöters	mandat	är	begränsat	till	max	3	omgångar	av	4	år	
(utom	för	ordf	som	har	samma	totallängd	som	ordförande,	men	har	ordf	
varit	ledamot	i	styrelsen	tidigare,	begränsas	totala	mandatet	till	4	gånger	4	
år,	dvs	ordf	får	räkna	in	ytterligare	4	år	som	ledamot	+	de	12	totalt	som	
ordförande).	2013	är	startår	för	begränsning	av	mandat.	

	
ITU	Kongress	samt	workshops	under	Grand	Final	i	Gold	Coast,	Australien	11-16	sept.		
Ola	och	Beth	närvarade	från	STF.	Ria	där	i	sin	roll	som	vice	president	I	ITUs	styrelse.	
Årets	upplaga	av	ITU-möten	var	ovanligt	matnyttiga	och	informativa.	Bl.a.	
behandlades	

• Triathlons	stärkta	position	i	Olympiska	och	Paralympiska	familjen	tack	vare	
Mixed	Relay	

• Arbetet	med	att	maximera	World	Triathlons	varumärke	och	hållbarhet	på	alla	
evenemang	

• Samma	uppmuntran	om	högre	aktiviteter	i	Multisport-	och	Youth-
evenemang	samt	AG-aktiviteter	som	diskuterades	på	ETU-mötet	

• Strategiska	planens	status	gicks	igenom	–	det	råder	hög	aktivitet	inom	alla	
områden!	
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• 2017	år	finansiella	rapporter	gicks	igenom.	ITU	har	en	starkt	och	stabil	
ekonomisk	situation,	dock	saknas	även	här	några	starka	sponsorer	och	
partners	

• Tidsbegränsade	mandat	för	styrelsen	beslutades	om	på	kongressen	2017,	det	
var	däremot	oklart	från	när	bestämmelsen	skulle	börja	gälla.	Kongressen	
beslöt	att	startår	är	2016.	

• Ett	val	genomfördes:	Beth	Friberg	invald	i	ITUs	Audit	Committee	till	2020.	
	
Workshop	med	två	kommittéer:	Development	och	Age	Group.	Här	har	resp	
kommittee	verkligen	fått	mycket	gjort	och	presenterade	fullmatade	program.	
Föreslår	att	material	från	dessa	möten,	vb	direkt	till	för	oss	relevanta	kommittéer.	
	
/	Beth	F	
	
ITU	Executive	Board	
Förutom	det	som	ovan	nämnt,	kan	jag	rapportera	från	ITU	styrelsemöte	dagarna	
innan	kongressen	och	Grand	final.	Presenteras	i	punktform	utan	inbördes	ordning.		

• Beach	Games	–	första	upplagan	går	2019,	med	aquathlon	på	programmet.	
Samma	beach	som	den	första	triathlontävlingen	genomfördes	i	San	Diego	för	45	
år	sedan.	World	ranking	ligger	till	grund	för	uttagningen.	SOK	ansvarig	för	
truppen.	Medaljerna	för	Aquathlon	kommer	blir	de	första	medaljerna	som	
någonsin	delas	ut	inom	ramen	för	Beach	Games.	Kul!		

• Marisol	Casado,	ITUs	ordförande	gör	ett	mycket	bra	arbete	för	ITU	och	inte	minst	
inom	den	olympiska	familjen	där	hon	bland	annat	får	allt	fler	uppdrag.		

• ITU	Strategiarbetet	–	går	framåt	och	blir	allt	mer	strukturerat	än	tidigare.	Bra.		
• Tokyo	OS	2020,	en	testtävling	kommer	att	ske	under	2019	samma	period	som	

under	OS.		
• Good	Governance	arbete	–	är	nog	en	av	de	mest	diskuterade	just	nu.	Sveriges	

hållning	är	att	skapa	en	så	inkluderande,	transparent	organisation	som	möjligt.		
Där	värdegrund,	kultur	och	strategi	är	något	som	ligger	till	grund	för	arbetet.		
Dock	är	här	många	länders	olika	syn	på	vad	som	ska	ingå	i	Good	Governance	och	
hur	det	ska	reglera	vår	organisation.	ITU	fick	en	7:e	placering	av	alla	IF	när	det	
gäller	Good	Governance.	Positivt.		

• Alla	eventuella	doping	företeelser	publiceras	på	ITU	hemsida	inom	ramen	för	
transparens	och	Good	Governance.		

• Marisol	informerade	om	att	hon	kommer	att	ställa	upp	för	omval	som	
ordförande	inför	nästa	period,	men	att	det	blir	den	sist,	2024	planerar	hon	att	
kliva	av.	Arbetet	med	att	hitta	kandidater	för	nästa	ITU	ordförande	har	startat.			

• Kvinnliga	ledare	generellt	inom	ITU	behöver	bli	fler	–	vi	har	kommit	långt	men	
inte	tillräckligt	långt	samt	att	vi	inte	har	ingen	stabil	nivå.	Alla	NFs	ansvar.		

• Antalet	kvinnliga	elitaktiva	på	startlistan	har	minskat,	fler	behöver	få	komma	ut	
på	våra	arrangemang	och	skaffa	sig	erfarenhet.	Här	har	alla	NF	ett	ansvar	att	ge	
samma	möjligheter	för	kvinnliga	idrottare	som	manliga.		

• ITU	ser	samma	tendens	inom	tränare	och	head-coacher,	för	få	kvinnliga	
generellt.	Viktigt	att	vi	alla	hjälps	åt	att	jobba	med	frågan	på	nationell	nivå.	Detta	
är	inget	unikt	för	vår	idrott	utan	det	finns	generellt	inom	idrotten	och	vi	har	alla	
ett	stort	och	viktigt	ansvar	att	hjälpas	åt	att	hitta	och	stödja	kvinnliga	ledare,	
tränare.		

• En	rolig	nyhet	är	att	Paratriathlon	kommer	sändas	live	på	Paralympics	i	Tokyo.		
• Triathlon	kommer	i	Tokyo	tillåtas	ha	förskjuten	start	för	våra	paratriathleter	men	

IPC	vill	ta	bort	det	för	kommande	OS.		
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ITU	arbetar	med	att	få	med	alla	våra	para	klasser	till	kommande	OS,	men	tyvärr	
kommer	vi	inte	se	alla	i	Tokyo	utan	vi	håller	jobbar	vidare	med	frågan.		
ITU	vill	att	alla	nationella	förbund	ska	arrangera	nationella	mästerskap	inom	alla	
discipliner	inom	ITU.	Dessa	ger	poäng	på	ITU	rankingen.		

• YOG	2018	arrangeras	i	Buenos	Aries	och	2022	kommer	det	för	första	gången	
arrangeras	i	Afrika,	och	då	i	Senegal.		
Extra	roligt	att	Sverige	har	Andreas	Carlsson	med	på	startlinjen	i	Buenos	Aries	7-8	
okt.		

• Antonio	Arimany	–	ITUs	general	sekreterare	utsedd	att	ingå	i	CAS,	idrottens	
skiljedomstol.	

• Multisport	festival	–	framgångsrikt	koncept,	dock	viktigt	att	alternera	så	att	EM	
och	VM	inte	sker	i	Europa	samma	år.		

• Age-Group	samt	deras	totala	upplevelse	i	samband	med	våra	evenemang	är	ett	
prioriterat	område.		
	
Beslutade	mästerskap:		
Multisport	Festival:		
2019	Pontevedra	Spanien,	27/4-5/5	
2020	Almere	5-12	sept	(tbd)		
	
Grand	Final:		
2019	Lausanne		
2020	Edmonton	20-23	aug	
2021	Bermuda	okt		
2022	Abu	Dhabi	okt-nov	

	
	
SOK	
Det	har	nog	inte	undgått	någon	att	SOK,	tillsammans	med	RF	och	Parasportförbundet	arbetar	
för	att	Sverige	ska	få	arrangera	Vinter-OS	i	Stockholm	2026.	Kommande	veckan	vet	vi	om	
Sverige	kommer	att	utses	som	en	av	kandidatstäderna.	Beslut	kommer	tas	av	IOK	session	i	
Buenos	Aries.	Sverige	har	ett	mycket	fint	koncept	som	bygger	på	ett	hållbart	spel	på	alla	
områden,	miljö,	ekonomi	som	ligger	helt	i	linje	med	IOK:s	Agenda	2020.	Som	ni	kanske	också	har	
hört	har	IOK	satt	ett	budgettak	på	ca	?	och	att	IOK	garanterar	det	land	som	vinner	omröstningen	
en	investering	på	nästan	9	miljarder	svenska	kronor.	En	helt	unik	investering	i	ett	land	från	en	
enskild	aktör.			
	
Undertecknad	tillsammans	med	ytterligare	5	personer	reser	till	Buenos	Aries	för	att	informera	
IOK	ledamöter	och	andra	med	inflytande	om	att	Sverige	har	ett	kanon	fint	koncept.	
Under	veckan	kommer	det	även	vara	ett	antal	seminarium	och	naturligtvis	fina	tävlingar	på	YOG	
som	jag	ska	försöka	se	så	mycket	jag	kan	av.		
	
Till	YOG	skickar	Sverige	en	liten	med	fin	trupp	och	som	tidigare	nämnt	finns	Andreas	Carlsson	på	
startlinjen.	Vi	håller	alla	tummarna	för	att	det	går	bra	för	honom	och	alla	andra	svenskar.		
	
Tokyo	förberedelser	pågår	för	fullt.		Kort	kan	nämnas	att	det	kommer	bli	oerhört	varmt	under	
OS	perioden	så	det	kommer	bli	extra	viktigt	med	acklimatiseringen	i	allas	förberedelser.		
	
Generellt.		
Det	idrottspolitiska	arbetet	nationellt	som	internationellt	är	viktigt	och	kommer	att	ta	allt	mer	
plats	den	närmaste	tiden	på	vår	agenda,	främst	med	anledning	av	det	är	viktigt	men	kanske	just	
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för	att	det	är	stora	frågor	som	vi	behöver	sätta	oss	in	i,	för	att	landa	Svensk	Triathlon	ståndpunkt	
på	ett	bra	sätt.			
	
Tänker	främst	på	de	stora	utredningarna	som	pågår	inom	RF,	men	även	den	samordnade	
elitstödsfrågan	som	alla	tre	organisationerna	har	fått	på	sitt	bord	för	att	hitta	effektiva	
samarbeten	kring	elitidrott.	På	det	internationella	planet	har	vi	bland	annat	frågor	kring	Good	
Governance	som	vi	behöver	engagera	oss	i	för	att	de	ska	landa	på	ett	bra	sätt	för	framtiden.	
Detta	blir	en	diskussion	på	de	kommande	styrelsemötena.		
	
Kommande	aktiviteter:		
3-4	okt	RF	s-möte	 Lotta	Kellander	(RF)	
4-11	okt	YOG,	Buenos	Aries		 Ria	D	Nilsson	(SOK)	
12	okt	Parasport	 Lotta	Kellander	(RF)		
16	okt	SOK	s-möte	 Ria	D	Nilsson	(SOK)	
24-26	okt	Parasport,	Holland	 Lotta	Kellander	(RF)	
30	okt	ITU	telemöte	 Ria	D	Nilsson	(ITU)		
8-10	nov	EOC	GA,	Marbella		 Ria	D	Nilsson	(SOK)	
13	nov	SOK	s-möte	 Ria	D	Nilsson	(SOK)	
19	nov	Internationella	rådet	 Ria	D	Nilsson	(STF)	
24-25	nov	ITU	EB,	Luxor	Egypten	 Ria	D	Nilsson	(ITU)	
		
	
/	Ria	D	Nilsson		
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Informationsunderlag	 	

	

Styrelsemöte:	2018-09-29	

Ämne:	Personal	

Från:	Ola	

Information	om	vad	som	har	hänt	och	vad	som	planeras:	

	
Kajsa	är	fortsatt	sjukskriven	och	genomför	rehabilitering.		Hon	är	bättre	och	det	går	
tveklöst	åt	rätt	håll,	men	vi	kan	inte	räkna	med	att	hon	är	tillbaka	i	närtid	(2018).	
	
Som	ni	vet	slutade	Lindakatarina	hos	oss	den	sista	augusti.	Under	den	tid	som	
återstår	på	projektet	(mars	2019)	kommer	Adam	Kjellström	att	ta	över	Lindakatarinas	
arbetsuppgifter.	Det	blir	en	mycket	bra	lösning.	
	
Adam	är	24	år	och	från	Nybro/Kalmar.	Han	är	erfaren	triathlet	och	uppväxt	inom	
föreningslivet.	Han	har	stor	erfarenhet	av	barn-	och	ungdomsfrågor.	
	
Huvudarbetsuppgifterna	är	att:	
-	ansvara	för	höstens	planerade	utbildningar	(juniortränare,	tri4fun	och	en	
ledarboost).	Det	mesta	är	redan	på	plats.	
-	ta	fram	vår	digitala	plattform	
	
Vid	sidan	av	ovan	kommer	Adam	att	vara	ett	stort	tillskott	kopplat	till	kommunikation	
och	även	i	övriga	delar.	Adam	har	varit	med	oss	på	alla	våra	fem	event	och	ansvarat	
för	bilder	och	filmer,	samt	i	övrigt	arbetat	hårt	där	det	har	behövts.	Hans	kapacitet	
kommer	att	stärka	oss	i	flera	delar.		
	
/	Ola	
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