
    
   

Protokoll – styrelsemöte   

 
Datum:  Tisdag 25 februari 2020 

Tid:  20:00-21:30 

Plats:  Telefonmöte 

 
 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Jesper Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Närvaro 

Närvarande: Jesper Svensson (ordförande), Ria Damgren Nilsson, Anders Larsson, Jonas 
Hedeback, Lena Westman, Åsa Annerstedt, Henrik Jansson, Pär Törnhult, Lotta Johansson 
(personalens representant) och Oskar Djärv (aktivas representant), samt Ola Silvdahl (GS). 

Frånvarande: Henrik Nöbbelin. 

 

3. Val av justeringsperson 

Beslutades att välja Jonas Hedeback som justeringsperson. 

 

4. Dagordningens godkännande 

Beslutades att godkänna dagordningen. 

 

5. Ekonomi 

Beslutades att anta Budget 2020 i enlighet med bilaga 1-3. 

Noterades att i budgeten saknas intäkter om 500.000 SEK för att göra nollresultat, och att 

om dessa inte inkommer under året kommer STF hösten 2020 att behöva säga upp personal 

och minska förbundsverksamheten avsevärt med start 2021. 

  



6. Propositioner och motioner

6.1 Proposition - regeländringar

Beslutades att anta förslag på regeländringar i enlighet med bilaga 4-6.

6.2 Proposition - stadgeändringar 

Beslutades att anta förslag på stadgeändringar i enlighet med bilaga 7. 

6.3 Motion IFK Sala: ”Tydligare policy” 

Beslutades att förbundsstyrelsen skall anta bifogad (8) motivering till 

tidigare beslutat yrkande.  

6.4  Motion Slite SK: ”Förbjud STF som arrangör, oberoende 

utredning etcetera” 

Beslutades att förbundsstyrelsen skall anta bifogade (9) motiveringar till 

tidigare beslutade yrkanden.  

6.5 Motion Anna Sohlberg: ”Licenshantering” 

Beslutades att förbundsstyrelsen skall anta förslag enligt bilaga 10. 

7. Årsmöte 2020

Diskuterades kring medverkan och planering av årsmöte 2020.

8. Övriga ärenden

Inga övriga frågor.



    
   

9. Nästa möte 

Informerade att nästa styrelsemöte (konstituerande) kommer att hållas direkt efter årsmötet 

2020-03-21. 

 

10. Mötet avslutas 

 

 

 
Vid protokollet: Ordförande: 

 

 
_______________________ _______________________ 

Ola Silvdahl Jesper Svensson 

 

 

Justeras:  

 

 

_______________________  
Jonas Hedeback 

 

 
 



Svenska Triathlonförbundet

Budget 2020

Budget 2020

Ingående balans 1 136 311 

INTÄKTER
Arrangemang 6 700 500 
Bredd & Motion 736 000 
Barn & Ungdom 400 000 
Elit* 851 000 
Paratriathlon 0 
Marknad** 1 150 000 
Kommunikation/Media 0 
Utbildning*** 0 
Omvärld 77 500 
Ledning 0 
Kansli 0 
Personal 1 252 500 
Gemensam 3 103 800 

Summa intäkter 14 271 300 

KOSTNADER
Arrangemang 6 069 500 
Bredd & Motion 681 000 
Barn & Ungdom 400 000 
Elit* 1 246 000 
Paratriathlon 10 000 
Marknad 300 000 
Kommunikation/Media 130 000 
Utbildning*** 0 
Omvärld 100 000 
Ledning 230 000 
Kansli 330 000 
Personal 4 384 800 
Gemensam 165 000 

Summa kostnader 14 046 300 

VERKSAMHETENS RESULTAT 225 000 

WTS AB**** -225 000 

ÅRETS RESULTAT 0 

Utgående balans 1 136 311 

* Till denna summa skall bland annat läggas ett värde om ca 300.000 kronor från sponsor/"value in kind"
avseende elitläger på Playitas.

** Till denna intäkt skall läggas "value in kind" från sponsorer, till ett värde om för närvarande ca 750.000 kronor
där produkterna används inom alla verksamhetsområden. Ytterligare förhandlingar pågår.

*** Intäkter och kostnader avseende Utbildning ryms inom respektive
verksamhetsområde, främst Barn och Ungdom samt Arrangemang.

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



Svenska Triathlonförbundet

Budget 2020 detalj - Intäkter 

Budget 2020

Ingående balans 1 136 311 

INTÄKTER

Arrangemang

Stockholm 1 450 000 

Malmö 4 000 000 

Linköping 700 500 

STF Tävlingar Övrigt 0 

Arrangemang Övrigt 100 000 

Sanktionsavg./Försäkring 450 000 

TD/HD/TO/Domare/TK 0 

Bredd & Motion

Playitas/Aqua 135 000 

AG Tävlingar 90 000 

Bredd Övrigt 0 

RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott 170 000 

TRY Triathlon 341 000 

Barn & Ungdom

RF Verksamhetsstöd B&U 400 000 

Tri4fun Tävlingar 0 

Tri4fun Camp 0 

Tri4fun Koncept 0 

Utbildarutbildning 0 

Barn & Ungdom Tränarutbildning 0 

Ledarboost 0 

Barn & Ungdom Övrigt 0 

Elit

RF Verksamhetsstöd Elit 410 000 

SOK stöd Gabriel 277 000 

Senior/U23 35 000 

Junior 5 000 

Ungdom 5 000 

Lång 30 000 

Duathon/Vinter Triathlon 0 

Elit Övrigt 0 

SOK stöd Frida 31 000 

SOK stöd Andreas 16 000 

SOK stöd Ida 42 000 

DSA 0 

Tränarutveckling 0 

Paratriathlon 0 

Marknad 1 150 000 

Kommunikation/Media 0 

Utbildning

Utbildning Övrigt 0 

Omvärld

RF stöd Projekt International 70 000 

ITU Kongress 7 500 

Ledning 0 

Kansli 0 

Personal

RF stöd Projekt Sportchef 400 000 

SOK stöd Sportchef 125 000 

RF Verksamhetsstöd B&U 600 000 

NIU Malmö 127 500 

Gemensam

RF org. stöd SF 1 409 000 

Medlemsavgifter 375 000 

Licenser 1 319 800 

Gemensam Övrigt 0 

Distrikt 0 

Summa intäkter 14 271 300 



Svenska Triathlonförbundet

Budget 2020 detalj - Kostnader 

Budget 2020

KOSTNADER

Arrangemang

Stockholm 1 450 000 

Malmö 3 500 000 

Linköping 700 500 

STF Tävlingar Övrigt 160 000 

Arrangemang Övrigt 200 000 

Sanktionsavg./Försäkring 15 000 

TD/HD/TO/Domare/TK 44 000 

Bredd & motion

Playitas/Aqua 60 000 

AG Tävlingar 105 000 

Bredd Övrigt 5 000 

RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott 170 000 

TRY Triathlon 341 000 

Barn & ungdom 400 000 

Tri4fun Tävlingar

Tri4fun Camp 

Tri4fun Koncept

Utbildarutbildning

Barn & Ungdom Tränarutbildning

Ledarboost

Barn & Ungdom Övrigt

Elit

SOK stöd Gabriel 277 000 

Senior/U23 260 000 

Junior 130 000 

Ungdom 100 000 

Lång 85 000 

Duathon/Vinter Triathlon 0 

Elit Övrigt 120 000 

SOK stöd Frida 31 000 

SOK stöd Andreas 16 000 

SOK stöd Ida 42 000 

DSA 150 000 

Tränarutveckling 35 000 

Paratriathlon

Utbildning Klassificerare 0 

Nationellt Tävlingsstöd 0 

Informationsmöte 0 

Egna möten 0 

Informationsmaterial 0 

Para Elitverksamhet 0 

Para Övrigt 10 000 

Marknad 300 000 

Kommunikation/Media

IT, Webb, Domäner 73 000 

STF MF/Kommunikation 57 000 

Kommunikation Övrigt 0 

Utbildning

Utbildning Övrigt 0 

Omvärld

ETU President meeting 9 000 

ETU Kongress 14 000 

SOK Årsmöte 3 700 

ITU Grand Final 12 000 

ITU Event 9 000 

ITU Kongress 18 300 

Omvärld Övrigt 0 

ETU EM Malmö 9 000 

OS Tokyo 25 000 

Ledning

Årsmöte 69 000 

Styrelsmöten 110 000 

Ledning Övrigt 51 000 

Kansli 330 000 

Personal inkl. Övrigt 4 384 800 

Gemensam 165 000 

Distrikt 0 

Summa kostnader 14 046 300 

VERKSAMHETENS RESULTAT 225 000 

WTS AB**** -225 000 

ÅRETS RESULTAT 0 

Utgående balans 1 136 311 

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



   

	

Styrelsens förslag avseende STF stadgar 
 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår mot bakgrund presenterad nedan att 
årsmötet ändrar i STF stadgar enligt följande: 
 
 
 
Nuvarande lydelse: 
 
2.7 § Sammansättning av styrelse m m 
Förbundet, dess distrikt och föreningar skall verka för att styrelsen, valberedningen, 
kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och 
män nås. 
 

 
Föreslagen lydelse: 
 
2.7 § Sammansättning av styrelse m m 
 
Styrelsen och valberedning ska bestå av kvinnor och män, där ettdera könet ska vara 
representerat med minst 40 procent av övriga ledamöter i styrelsen, och med hälften av 
övriga ledamöter i valberedningen (RF stadgar § 11.4 punkt 4). 
 
Förbundet och föreningar skall också verka för att styrelser, valberedningar, kommittéer och 
andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås. 
 
 
 
Bakgrund till förslaget 
Triathlon är en jämställd idrott och har sedan start haft styrelse och valberedning 
representerad av båda könen på ett bra sätt.   
I samband med RIM 2017 antog RF en stadgeändring som innebär krav på att alla SF från 
om med 2021 ska ha inskrivet i sina stadgar om könsfördelning i styrelse och valberedning 
enligt förslaget, samt ledamöter valda på det sättet. 
Den nya skrivningen är alltså i linje med RF:s krav. 

 
För STF:s styrelse innebär det i praktiken följande: 
1. Ordförandeposten räknas bort. 
2. Representant från personal och aktiva räknas bort. 
3. Av återstående åtta ledamöter ska fyra vara kvinnor och fyra var män. 
 
För STF:s valberedning innebär det i praktiken följande: 
1. Ordförandeposten räknas bort. 
2. Av återstående två ledamöter ska en vara kvinna och en vara man. 
 
 
 



 

 

  
    Förbundsstyrelsens proposition 1 

 
Förslag på ändringar i STF:s reglemente gällande utväxling 

 
Förbundsstyrelsen föreslår: 
 
Att årsmötet beslutar om följande ändringar i STF:s reglemente kring utväxling: 
 
(Ändring visas genom att text som utgår är överstruken och ny text är fetkursiv och grönmarkerad). 

 

 

C 3.4.1 Cykel 

M. För ungdomar upp till och med 17 år (dvs. 17 år och yngre) gäller: Utväxling max 94". Vid ett varv med 

pedalkransen får cykeln förflyttas högst 7,49 meter. Exempel: Bakhjul 27". Utväxling 52:15. Distans = 52 x 

68 (hjulets diameter) x 3,14: 15 = 7, 40 meter. 

 

Samt justera i reglementet övriga punkter som pekar in på ovan regler. 

 

A 5.5.4 Individuelltävling räknas - vid SM/JSM/RM/USM/DM/JDM för män resp. kvinnor oavsett 

antalstartande i klassen. Master tävlar i sin åldersklass oavsett antalstartande. Ungdom får delta i juniorklass 

under samma förutsättningar som gäller för ungdomar (till exempel utväxling) dock inte på olympisk distans. 

Junior får delta i seniorklass, dock ej på långdistans. Deltagande i yngre klassfår ej ske med undantag för 

masters, som får delta i seniorklass. Val av klass för Master måste ske i samband med anmälan, se A 5.5.3 

och A.5.1. Tävlingslicens krävs, se C.1.9.2. 

 

C 1.4 Start  

Start kan vara tidsförskjuten i regel med tävlingsklass först och motionsklass därefter (ca ½ timme). Vid 

uppdelning av startfältet i tävlingsklass bör tidsförskjutningen anpassas så att resp. klassers första målgångar 

ej blandas med övrig målgång. Det är inte tillåtet av tävlande att starta i tidigare startgrupp än den tilldelade. 

Bestraffning: Diskvalificering. Bestämmelser för start beskrivs i avsnitt C.2.6 simning. Startplatsskall vara 

avspärrad från åskådare - endast tävlande och funktionärer har tillträde. Startplats skall bevakas. Toalett skall 

finnas. Innan start (på tid som arrangören bestämmer) inlämnas och kontrolleras cyklar och hjälmar samt 

utväxling hos alla som är 17 år och yngre (se C.3.4). 

 

C 3.4.1 Cykel 

S. Vid stafettävling kan medlemmar i samma lag använda samma cykel, förutsatt att ovan regler kring cykel 

och ålder följs (se C.3.4.1 M N-O) 
 

 

 
//STF Tekniska kommitté, 2019-11-19 

 
 

Bakgrund:  

Arbetet med att anpassa de svenska reglerna att harmonisera med ITU pågår årsvis och presenteras på 

årsmötet som fattar beslut. TK har en längre tid diskuterat frågan kring utväxling med sportchef, 

tränare, aktiva, föräldrar, domare m.fl. i syfte att undersöka stöd i att ta bort regeln. Sportchefen har i 

sin tur hört sig för med läkare och andra länder. Slutsatsen är förslag till beslut att ta bort 

utväxlingsregeln ur svenska reglementet. Notera att ITU inte har utväxlingsregel. 
 



 

 

 

Förbundsstyrelsens proposition 2  
 
Förslag på ändringar i STF:s reglemente gällande licensår 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår: 
 
Att årsmötet beslutar om följande ändringar i STF:s reglemente kring licensår: 
 
(Ändring visas genom att text som utgår är överstruken och ny text är fetkursiv och grönmarkerad). 

 

 
 

   C. TÄVLINGSREGLER 
 

1.9.2 Rätt till deltagande 

Deltagare i tävlingsklass i sanktionerad triathlontävling måste 

dels vara medlem i förening ansluten till Svenska Triathlonförbundet, dels ha 

giltig tävlingslicens: 

- A-licens för tävlande som är 18 år och äldre 

- B-licens för tävlande upp t.o.m. 17 år 

Licens söks för den förening som den tävlande representerar den 1 april. Licensavgift erläggs för hela licensåret (april 0l - mars 31) (1 

januari - 31 december). Deltagare i tävlingsklass tävlar för samma förening under hela licensåret. 

 

Byte av föreningstillhörighet ska ske till Svenska Triathlonförbundet under mars månad, dvs. innan nästa licensår påbörjas. 

Byte av föreningstillhörighet under tävlingssäsong (april-september) får dock ske om bestyrkt flyttning till annan ort sker Sådant byte 

skall godkännas av Svenska Triathlonförbundet. med medgivande från den föreningen som lämnas och att man är registrerad som 

medlem i den nya föreningen. 

 

Licensierad, som deltar i svenskt triathlonarrangemang som icke sanktionerats av Svenska Triathlonförbundet, bestraffas genom varning 

l:a gången; vid upprepat tillfälle fråntas vederbörande sin årslicens. Vid tveksamhet, kontakta Svenska Triathlonförbundet. 

 

Deltagare i tävlingsklasser till varianter av triathlon t ex duathlon, vintertriathlon skall vara licensierad vid tävling i Sverige och 

utomlands. Deltagare i motionsklass behöver icke vara föreningsansluten eller inneha licens. 

Deltagare är skyldig att erlägga anmälningsavgift enligt arrangörens bestämmelser.  

För deltagande i tävling/träning utomlands gäller: 

- deltagandet skall godkännas av egen förening och anmälas till Svenska Triathlonförbundet. 
- tävlingslicens erfordras. Svenska Triathlonförbundets licensförsäkring är tillfyllest i de flesta länder, 

- inför vistelse utomlands bör försäkringsskyddet ses över och vid behov förstärkas, 

- inför vistelse i länder med vilka Sverige har försäkringsavtal medförs försäkringskassans intyg E 111, 

- vid landslagsuppdrag (tävling/träning) medförs av Folksam utfärdat försäkringsbevis/giltighetsbevis (kan beställas från Svenska 

Triathlonförbundet). 

 

Anmälan till NM,EM,ETU Series, VM och World Cup ITU och ETU tävlingar skall ske genom egen förening och Svenska 

Triathlonförbundet. 

 

 

 
//STF Tekniska kommitté, 2020-01-15 
 



 

Förbundsstyrelsens proposition 3  
 
Förslag på ändringar i STF:s reglemente allmänt 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår: 
 
Att årsmötet beslutar om följande ändringar i STF:s reglemente: 
 
(Ändring visas genom att text som utgår är överstruken och ny text är fetkursiv och grönmarkerad). 

 

 
 

   A. GEMENSAMMA BESTÄMMELSE 

 

5. Klassindelning, lagtävling, mästerskap 

 

5.1 Klassindelning tävlingsklass 

  

 
Tillåtna distanser 

M 20/K 20    Män/Kvinnor    20-34 år Senior Samtliga 
M 35/K 35 -”- 35-39 år Masters 35 -”- 
M 40/K 40 -”- 40-44 år Masters 40 -”- 
M 45/K 45 -”- 45-49 år Masters 45 -”- 
M 50/K 50 -”- 50-54 år Masters 50 -”- 
M 55/K 55 -”- 55-59 år Masters 55 -”- 
M 60/K 60 -”- 60-64 år Masters 60 -”- 
M 65/K 65 -”- 65-69 år Masters 65 -”- 
M 70/K 70 -”- 70-74 år Masters 70 

 
 
 

-”- 
 
 

M 75/K 75 -”- 75-79 år Masters 75 -”- 
 M 80+/K80+ -”- 80-84 år och äldre Masters 80 -”- 
 
 

M 85+/K 85+ -”- 85 år och äldre Masters 85 -”- 
 MJ/KJ -"- 18-19 år Junior Max  medel-/dubbeldistans 

P 16/F 16 Pojkar/Flickor 16-17 år  Ungdom   Max sprintdistans 

P 14/F 14 Pojkar/Flickor 14-15 år  400 m simning - 10 km cykel – 2,5 km löpning 

P 12/F 12 Pojkar/Flickor 12-13 år  200 m simning - 5 km cykel – 1,25 km löpning 

P 11/F 11 Pojkar/Flickor - 11 år  100 m simning - 5 km cykel – 1,0 km löpning 
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5.5.1 Svenska mästerskap (SM/JSM) och Riksmästerskap (RM/USM) anordnas vid tävlingar, som fastställts av förbundsstyrelsen, 

enligt tabellen nedan. 

 

Not. RFs medaljer får inte delas ut för USM, se B.12.2. 
 

Distans 

 
 

Sprint 

Olympisk 

 
Ungdom 

P/F16 

USM 

 

Får ej tävla på 

denna distans 

K   l   a  s  s   e   r 

Junior 

MJ/KJ           

JSM 

JSM 

 
Senior Masters     

 M/K20                        M/K35. osv.                          

SM RM  

 
SM RM 

Medel-

/dubbeldistans 

Får ej tävla på 

denna distans 

JSM SM RM 

Lång Får ej tävla på 

denna distans 

Får ej tävla på 

denna distans 

SM RM 

Lagstafett  

4 x (265-6-1,2) 

Föranmälda 4-

mannalag 

 

 

USM 

 
. 

JSM SM RM 

 

5.5.2.Rätt att delta tillkommer medlem i förening - ansluten till Svenska Triathlonförbundet - som är svensk medborgare eller som 

varit stadigvarande bosatt i Sverige sedan minst ett år. 

 

Tävling, som innefattar SM/JSM/RM/USM får vara öppen för utländskt deltagande, varvid särskilt totalresultat redovisas. 

 
Anmälan till SM/JSM/RM/USM skall ske senast 10 14* dagar innan tävling dvs. anmälningsavgiften samt namn, klass och övriga 

uppgifter är arrangören tillhanda. *Gäller fr.o.m. år 2021. 

 

 

 



         5.5.5 Stafettävling räknas 

Vid SM/JSM/RM/USM/DM/JDM. Lag bestående av 2 herrar och 2 damer som vardera genomför en triathlon över distansen 265 m 

simning – 6 km cykling – 1,2 km löpning. Ordningsföljden ska vara dam-herre-dam-herre. 

 

Förutom senior får även master, junior, ungdom 16-17 år och pojkar/flickor 14-15 år  får ingå i föreningens SM-stafettlag. Underlag till 

stafettävling gäller från att sista tid för registrering och hämtning av nummerlapp skett. Tävlingslicens krävs, se C.1.9.2. 

 

 

5.5.9 SM/JSM/USM Sprintdistans skall arrangeras med drafting tillåten under cykelmomentet. JSM/SM Olympisk distans 

och USM/JSM/SM/RM stafett kan arrangeras antingen med eller utan drafting tillåten. 

 

 

5.7. Utländska mästerskapstävlingar 

 

5.7.1 VM/JVM genomförs årligen på Olympisk distans samt på lång distans. I anslutning till VM genomförs en tävling för age group 

(= masters). 5.7.1 Se ITU och ETU hemsida. 

5.7.2 EM/JEM genomförs årligen på Olympisk distans för juniorer, seniorer och age group samt på lång distans varje udda år för 

seniorer och age group. 

5.7.3 JNM genomförs årligen på sprintdistans för juniorer. 

5.7.4 5.7.2 Anmälan. Se C.1.9.2 

 

 

B. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSE 

 

l. Grunder 

Arrangörsförening och dess funktionärer som planerar och genomför en tävling (motsv.) skall säkerställa 

- deltagares, funktionärers och åskådares säkerhet 

- deltagarnas krav på en rättvis tävling. 

Arrangemanget måste vara sanktionerat av Svenska Triathlonförbundet. Se B.2. 

Tillstånd från regionala och lokala myndigheter måste inhämtas. Anmälan till polismyndighet(er) måste göras. Se B.3. 

Förberedelserna i övrigt omfattar i stort 

- tävlingsorganisation 

- preparering av banor och banmarkering 

- växlingsstationer 

- lokaler för ombyte, utrustning och hygien 

- lokaler för tävlingsledning 

- beredskapsplan inkl. krishanteringsplan 

- säkerhetsåtgärder, sjukvårds- och olycksfallsberedskap 

- ekonomi 

- inbjudan 

- information före, under och efter tävling 

- resultat och rapportering 

 
2.6 Arrangörsförening sänder fortlöpande informationsmaterial (inbjudan, broschyr mm) till förbundet och distriktet. 

 
 

2.7 Resultatrapportering. 

Arrangörsförening sänder omgående (tävlingsdagen) - lämpligen per e-post- resultatutdrag till: 

- massmedia (TT, TV-sporten, större dags- och kvällstidningar) 

- Svenska Triathlonförbundet (STF) 

Inom fjorton sju dagar efter tävlingen sänds laddas fullständig resultatförteckning (deltagarförteckning) upp på resultatsystemet 

som förbundet erhåller till förbundet och distriktet. Eventuella protester med beslut insänds samtidigt på e-post till STF. Se B. 9 

och B.10. 

 

Resultatrapportering från SM- och serietävlingar sker dessutom enligt särskilda bestämmelser, som sänds till resp. arrangörer. Om 

rapporteringen är felaktig/bristfällig kan en straffavgift på upp till 500:- tas ut. 

 

 

3.1 Länsstyrelse 

För anordnande av arrangemang erfordras tillstånd av berörd(a) länsstyrelse(r) om fler än ett polisdistrikt är berört. Det åligger 

arrangör att förlägga arrangemanget till sådana vägar och även i övrigt på sådant sätt att minsta möjliga olägenhet vållas för trafiken 

och för dem som bor eller uppehåller sig vid vägarna. Före ansökan insänds bör kontakt tas med polismyndighet och kommun. 

Arrangören är skyldig att följa Länsstyrelsens föreskrifter för tilldelat tillstånd. Om föreskrifter icke följs kan STF dra in 

sanktionen och en straffavgift på 2 000 kr kan tas ut. 

 

 

3.3 Brandkår  

Anmälan om arrangemang skall göras för att förbereda räddnings-, ambulanstjänst och ev. övriga blåljus myndigheter. 

 

 

5. Inbjudan och information 

Inbjudan och information bör i stort omfatta: 

- arrangemangets namn 

- datum tid och plats 

- arrangerande förening(ar) 

- adress e-post och telefon för förfrågningar 

- tävlingens omfattning, klassindelning, maximiantal deltagare 

- startavgift, postgironummer (motsv.) info om betalning. 

- anmälan, i regel via STF:s hemsida anmälningssystemet som förbundet erhåller (namn, adress, e-post, telefonnummer, födelseår, förening, klass 

och sträcka) 

- senaste tidpunkt för anmälan (ev. preliminär och slutlig) 

- senaste tidpunkt för återtagande av anmälan samt villkor för återbetalning av anmälningsavgift (helt eller delvis) 



- tävlingsregler av vikt för deltagarens förberedelser. Därvid skall anges 

- att godkänd hjälm skall bäras under cyklingen 

- att 10/12-metersregeln (förbud att "ligga på rulle") gäller eller om det är draftinglopp 

- beskrivning av banorna (karta, skiss, höjdprofilkurva), normal vattentemperatur 

- plats för registrering och utdelning av nummerlappar mm 

- tidigaste ankomsttid, senaste avresetid 

- förläggning, parkering 

- förplägnad 

- turistinformation 

- eventuella avvikelser från tävlingsreglerna 

 

 

6.3 Domare 

För kontroll av att de tävlande följer reglerna ska tävlingen ha ett antal domare. Domare utses av arrangören. Vid SM/RM/cup-tävlingar skall 
domare ledas av en huvuddomare (HD) utsedd av STF. Domare skall särskilt kontrollera att de tävlande följer reglerna. Detta är särskilt viktigt vid 

cyklingen, där domare ska vara legitimerad (ha genomgått domarutbildning). Minst en per 30 tävlande rekommenderas. Vid SM/RM/cup-tävlingar 

skall detta antal finnas. Antalet domare utses av arrangören, i samråd med HD:n om den finns. MC-burna domare skall utrustas med MC-hjälm och 

skyddsutrustning/MC-kläder genom arrangörens försorg. 

 

Endast domare får fastställa och ålägga tävlande straff. Domare skall vara tydligt markerad, t ex genom armbindel, väst eller dyl. Beslut om straff 

lämnas skriftligt till huvuddomare f v b till tävlingsledaren (TL). Arbetssätt. Huvuddomare samlar sina domare och vissa huvudfunktionärer 
omedelbart efter det att grenen genomförts och klarar ut om några incidenter eller regelbrott förekommit. Rapport snarast till TL. Finns inte HD 

rapporterar domare direkt till TL. 

 

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

 

 

9.1 Sammansättning 

Udda antal ledamöter. Vid mästerskap 5 ledamöter och övriga tävlingar 3st ledamöter som sätts samman av TD:n om den finns, i annat fall av 

arrangören. TD är i förekommande fall ordförande. En representant för arrangörsföreningen. En representant från STF som förbundet utser vid 

SM/RM/cup-tävlingar. I övriga fall en representant för en eller flera deltagande föreningar (med kännedom om triathlon och dess regler) ingår 

om möjligt. Tävlingsledaren, domare och tävlingsdeltagare får ej ingå i juryn. Tävlingsledaren och huvuddomare står vid behov till juryns 

förfogande. Tävlingsjuryn kan även bjuda in andra personer till förhandlingen, varigenom de har yttrande- och förslagsrätt, men ingen 

rösträtt.  

 

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

 
   10.3 Protest 

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

av domare. Protest får endast inlämnas av deltagare, lagledare eller representant för deltagande förening. 

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

bestämmelser och arrangemang mm skall inlämnas snarast när förment missförhållande uppdagats och senast en timme före start. 

Protest avseende förhållanden under tävlingens gång skall lämnas till tävlingsjuryn inom 30 minuter 15 minuter 

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

- eller efter det att diskvalifikation kungjorts på officiell anslagstavla. 

Protest rörande en tävlandes utrustning, som strider mot reglerna, skall vara inlämnad inom 30 minuter 15 minuter efter målgång. 

Tillsammans med protesten deponeras 100:- 500:- (behålls av arrangörsföreningen men återlämnas om protesten resp. överklagande 

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

med jäv, t ex samma förening eller släktskap som berörda parter, deltar ej i förhandlingarna och kan därav bytas ut. 

 

 

11.2 Officiella resultat 

Officiella resultat meddelas - helt eller till delar - vid prisutdelning eller innan de tävlande åtskiljs efter tävlingen. 

Officiella resultat delas omgående ut till massmedia och kontrollant samt om möjligt före hemfärden till deltagarna (lagledning). 

Resultatutdrag sänds massmedia och förbundet omgående. Se B.2.7. 

Skriftliga Resultat avseende såväl tävlingsklasser som motionsklasser insänds laddas upp på resultatsystemet som förbundet erhåller 

inom fjorton sju dagar efter tävlingen till Svenska Triathlonförbundet (se B.2.7) och eget distriktsförbund samt i övrigt enligt 

arrangörsförenings bestämmande. 

 

 

 

C. TÄVLINGSREGLER 

 

 
1.5 Växling 

 

1.5.1 Gemensamt 

Växlingsområde skall vara avspärrat från åskådare - endast tävlande och funktionärer har tillträde. Området skall bevakas. Det måste 

vara arrangerat (beläget) så att ingen tävlande missgynnas. Felplacerad cykel och/eller övrig utrustning utanför den tävlandes egna 

utrymme (inom 0,5 m från nummer eller namnskylt) och/eller cykel och/eller utrustning som blockerar andra tävlande medför 

bestraffning: Varning. Om ej rättelse sker: Diskvalificering. In- och utgång ur växlingsområde skall vara väl åtskilda. Förplägnad, 

dryck och första hjälp samt toalett skall finnas. 

 
 

1.5.2 Växling simning-cykling 

Cyklar och övrig tävlingsutrustning skall vara placerad i nummerordning, Funktionär får biträda de tävlande - likvärdigt för alla - 

genom att hjälpa till att ta av våtdräkt, lämna fram cykel och utrustning. Möjligheter till omklädning utan insyn från publik skall bör 

finnas. 

 

Övriga arrangemang vid målet för simning regleras i avsnitt C.2.7. 

 

 



 

 

 

 

1.5.3 Växling  cykling-löpning 

Växlingsstation skall vara anordnad på plats som är avskild från och ej stör annan trafik. Cykeln ställs på plats som arrangör anvisar, 

normalt samma plats som man hade cykeln innan cykelmomentet. Funktionär får biträda de tävlande - likvärdigt för alla - genom att ta 

emot cykeln och ställa upp den på plats. Möjligheter till omklädning utan insyn från publik skall bör finnas. 

 

 

1.10.5 Fysisk hjälp 

Det är inte tillåtet att ta emot eller ge fysisk hjälp. Förplägnad eller dryck får inte delas ut/tas emot på annan plats i banan än på 

officiella förplägnadsstationer. Bestraffning: Diskvalificering. Deltagare har rätt att använda egen förplägnad och dryck som antingen 

medförs av deltagaren eller delas ut, dock endast vid förplägnadsstation. Sådan utdelning får göras av personliga medhjälpare. Egen 

langning får ske endast i utmärkt område i anslutning till officiell station. De personliga medhjälparna skall om möjligt använda annan 

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

 

Undantag: 

• Tävlande i samma tävling får hjälpa varandra vid olycka. men får inte ge materiell hjälp typ pump, slang, däck, 

reparations kit.  

• Tävlande i samma tävling får hjälpa varandra med tillfälliga artiklar som, men inte begränsat till, näring och dryck 

efter en officiell station, pump, slang, däck och reparations kit.  

• Tävlande i samma tävling får inte tillhandahålla någon utrustning till en tävlande i samma tävling som medför att den 

givande tävlande inte omedelbart kan fortsätta med sin egna tävling. Detta inkluderar men är inte begränsat till 

komplett cykel, ram, hjul och hjälm. Bestraffning: Diskvalificering av båda tävlande.  

• Cykelservice hjälp kan av arrangören tillhandahållas under tävlingen på godkända platser och/eller av godkända 

fordon för alla tävlande på medel-/dubbel- eller långdistans. 

 

 
         2.2.2 Vattentemperatur, lufttemperatur och vindförhållanden 

   Vattentemperaturen är av stor betydelse för simmomentets genomförande. 

För att tillgodose säkerheten för de tävlande avkortas simsträckan enligt en glidande skala enligt tabellen: 

 

Ursprunglig 

distans 

 

Vattentemperatur 

>=15,0C 14,9-14,0C 13,9-13,0C 12,9-12,0C Under 12,0C 

  Upp t.o.m. 300 m   Oförändrad 

 

Oförändrad   Oförändrad Oförändrad Inställd 

  750 m   750 m   750 m   750 m 750 m Inställd 

1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 750 m Inställd 

1500 m 

 

1500 m 1500 m 1500 m 750 m Inställd 

1900 m 1900 m 1900 m 1500 m 750 m Inställd 

2000 m 2000 m 2000 m 1500 m 750 m Inställd 

2500 m 2500 m 2500 m 1500 m 750 m Inställd 

3000 m 3000 m 3000 m 1500 m 750 m Inställd 

3800 m 3800 m 3000 m 1500 m 750 m Inställd 

4000 m 4000 m 3000 m 1500 m 750 m Inställd 
 

OBS! Temperaturangivelserna ovan är inte alltid den faktiska vattentemperaturen. Om vattentemperaturen är under 20,0C och 

lufttemperaturen är lägre än vattentemperaturen, så minskas den officiella vattentemperaturen med 0,5C för varje 1,0C grad skillnad 

mellan luft- och vattentemperatur. Se tabell nedan. 

 

  

Lufttemperatur 

19.0°C 18.0°C 17.0°C 16.0°C 15.0°C 14.0°C 13.0°C 12.0°C 11.0°C 10.0°C 9.0°C 8.0°C 

V
a

tt
en

te
m

p
er

a
tu

r 

20.0°C 19.5°C 19.0°C 18.5°C 18.0°C 17.5°C 17.0°C 16.5°C 16.0°C 15.5°C 15.0°C 14.5°C 14.0°C 

19.0°C 19.0°C 18.5°C 18.0°C 17.5°C 17.0°C 16.5°C 16.0°C 15.5°C 15.0°C 14.5°C 14.0°C 13.5°C 

18.0°C 18.0°C 18.0°C 17.5°C 17.0°C 16.5°C 16.0°C 15.5°C 15.0°C 14.5°C 14.0°C 13.5°C 13.0°C 

17.0°C 17.0°C 17.0°C 17.0°C 16.5°C 16.0°C 15.5°C 15.0°C 14.5°C 14.0°C 13.5°C 13.0°C 12.5°C 

16.0°C 16.0°C 16.0°C 16.0°C 16.0°C 15.5°C 15.0°C 14.5°C 14.0°C 13.5°C 13.0°C 12.5°C 12.0°C 

15.0°C 15.0°C 15.0°C 15.0°C 15.0°C 15.0°C 14.5°C 14.0°C 13.5°C 13.0°C 12.5°C 12.0°C Inställd 

14.0°C 14.0°C 14.0°C 14.0°C 14.0°C 14.0°C 14.0°C 13.5°C 13.0°C 12.5°C 12.0°C Inställd Inställd 

13.0°C 13.0°C 13.0°C 13.0°C 13.0°C 13.0°C 13.0°C 13.0°C 12.5°C 12.0°C Inställd Inställd Inställd 

12.0°C 12.0°C 12.0°C 12.0°C 12.0°C 12.0°C 12.0°C 12.0°C 12.0°C Inställd Inställd Inställd Inställd 



 

 

Inställd simningen kan ersättas av simning i bassäng eller med ett extra löpmoment. Sådant moment måste vara planerat i förtid. 

 

 
Bärande av våtdräkt eller inte 

 

Tävlingsklass där drafting är tillåten under cykelmomentet 

Distans  Förbjudet från Obligatoriskt under 

Upp t.o.m. 1500 m 20.0C och högre 15,9C och lägre 

1501 m och längre 22.0C och högre 15,9C och lägre 

 

Alla klasser där drafting inte är tillåtet under cykelmomentet. 

Distans  Förbjudet från Obligatoriskt under  

Upp t.o.m. 1500 m 22.0C och högre 15,9C och lägre 

1501 m och längre 24.6C och högre 15,9C och lägre 

 

Vid kalla förhållanden (enligt tabellerna ovan) på SM och internationell tävling i Sverige skall i första hand anbefallas obligatorisk våtdräkt, i andra hand 

simbanan avkortas. Beslut härom sker i samråd med teknisk delegat. 

I motionsklass avkortas banan i första hand, i andra hand ersätts simning med löpning. 

 
Maximalt tillåten tid i vattnet 

Tävlingsklass Senior/Junior/Ungdom 16-17 år/Pojkar/Flickor 14-15 år 

Distans Tillåten tid i vattnet 

Upp t.o.m. 300 m 10 min 

301 m t.o.m. 750 m 20 min 

751 m t.o.m. 1500 m 30 min 

1501 m t.o.m. 3000 m 1h 15 min 

3001 m t.o.m. 4000 m 1h 45 min 

 

Övriga klasser  

Distans Tillåten tid i vattnet 

Upp t.o.m. 300 m 20 min 

301 m t.o.m. 750 m 30 min 

751 m t.o.m. 1500 m 1h 10 min 

1501 m t.o.m. 3000 m 1h 45 min 

3001 m t.o.m. 4000 m 2h 15 min 

 

 

 

 

2.4.1 Tävlande skall ha följande klädsel: 

- numrerad badmössa, som tillhandahålls av arrangören 

- herrar - simbyxor eller s k triathlondräkt 

- damer - hel eller tvådelad simdräkt eller s k triathlondräkt. 

Materialet i klädseln får icke vara genomskinligt. 

 

Våtdräkt skall bäras vid vattentemperaturer enligt C.2.2.2 men får inte bäras vid temperaturer högre än vad som angivits i C.2.2.2. Våtdräkten 

får inte bestå av fler än tre delar - huva, överkroppsdel och underkroppsdel. Om separata delar bärs får överlappning mellan delarna inte vara 

mer än 5 cm, mätt i normal upprätt ställning. Våtdräkt med mer än 5 mm tjocklek är förbjuden. När det är obligatoriskt med våtdräkt måste 

våtdräkten täcka åtminstone torso d v s kropp utom huvud, hals, armar, ben och fötter.  Bestraffning: Varning. Om ej rättelse sker: 

Diskvalificering (får ej starta). 

 

Vid simning där våtdräkt inte får bäras får sim-/triathlondräkt inte täcka axlar armbåge till händer samt knä till tå. Det är alltså även förbjudet att ha 

s.k. ”calf guards” eller strumpor vid dessa förhållanden. 

 

   Tävlande må använda simglasögon och/eller näsklämma. I övrigt se C.1.14.2. 

 

2.4.2 Tävlande får ej använda: 

- simfötter (fenor), strumpor, handskar, snorkel, paddlar eller flytstöd av något slag, 

- Strumpor, förutom när det är obligatoriskt med våtdräkt. 

- våtdräkt med mer än 5 mm tjocklek, 

- enbart underkroppsdel av våtdräkt när det är obligatoriskt med våtdräkt. 

- våtdräkt eller någon del av våtdräkt vid temperatur högre än övre 

gräns enligt C.2.2.2. Bestraffning: Varning. Om ej rättelse sker: 

Diskvalificering (får ej starta).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2  Tävlingsförhållanden 

   Arrangör kan få tillstånd att anordna tävling, vid vilken det är tillåtet "att ligga på rulle" sk. draftingtävling (se C.3.7.) under följande villkor: 

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

- antalet deltagare i klassen (startvågen) maximeras till 70 st. 

- cykelbanan skall vara avspärrad för annan trafik (särskilt tillstånd och medverkan från polismyndigheten), när klunga(or) av 

cyklister passerar korsningar och tillfarter, 

- cykelbanan skall vara avspärrad och övervakad så att åskådare och gångtrafikanter m fl hindras att komma ut på cykelbanan vid 

cyklisternas passage. 

 

Arrangör, som önskar genomföra tävling med ”drafting” tillåten, skall göra en särskild framställning om detta. Därvid skall redovisas 

cykelbanans sträckning, åtgärder för avspärrning (särskilt polistillstånd och polismedverkan), beräknat antal deltagare i berörd klass. 

Cykelbanan skall kontrolleras och godkännas av Svenska Triathlonförbundet före tillstånd ges. 

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

Vid svenska mästerskap är drafting under cykelmomentet endast tillåten vid SM/JSM/USM på sprintdistans, JSM/SM olympisk distans, 

USM/JSM/SM/RM stafett och vid SM/JSM/USM duathlon. Se punkt A 5.5.9. Alla andra arrangörer är välkomna att ansöka om att 

arrangera en draftingtävling på alla distanser. 

I samband med en draftingtävling, ska den tävlande som varvas under cykelmomentet, tas av banan i syfte att inte kunna påverka 

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

 

 

3.4.1 Cykel …….. 

 

O. Ungdomar upp till och med 15 år 13 år (dvs. 15 år 13 år och yngre) får inte tävla med clip on-båge eller triathlonbåge. 

 

 

Vid tävling med drafting tillåten för Senior, Junior, Ungdom 16-17 år, Pojkar/Flickor 14-15 år skall i första hand STF regler gälla, därefter ITU:s 
regler, och från dessa kan i vissa fall hänvisas till UCI (internationella cykelförbundets) gällande landsvägscyklar för draftinglopp (road race) 

tillämpas: 

• Cykelramen ska vara av traditionell typ, d.v.s. en triangelram byggd av tre raka eller konformade rör vilka kan vara runda, 

ovala, platta, droppformade eller liknande i genomskärning. 

• Hjul som inte är med i någon av UCI godkända hjullistor ska uppfylla följande kriterier: 

- hjuldiametern ska vara min 55 cm och max 70 cm, inklusive däcket. 

- båda hjulen ska ha samma diameter. 

- hjulet måste ha minst 20 metall ekrar. 

- fälgen får vara högst 25 mm hög. 

- fälgen måste vara av metall. 

- alla komponenter måste kunna identifieras och måste vara tillgängliga i handeln. 

• Skivbromsar är tillåtet. 

• Endast traditionella bockstyren är tillåtna. 

• Endast liggstyren (clip on-bågar) som finns godkända av ITU får användas 

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

• Clip on-bågar måste sitta ihop eller vara förbundna med material av solid karaktär. 

• Clip on-bågar måste vara monterade parallellt mot marken. 

• Inga växlar eller vattenflaskor eller liknande får vara monterade på bågarna 

• Armbågsstöd är tillåtna. 

 

 

Vid tävling med drafting tillåten för Master (Age Group) skall i första hand STF regler gälla, därefter ITU:s regler, och från dessa kan i 

vissa fall hänvisas till UCI (internationella cykelförbundets) gällande landsvägscyklar för draftinglopp (road race) tillämpas: 

• Cykelramen ska vara av traditionell typ, d.v.s. en triangelram byggd av tre raka eller konformade rör vilka kan vara runda, 

ovala, platta, droppformade eller liknande i genomskärning. 

• Hjulet måste ha minst 12 ekrar. 

• Skivbromsar är tillåtet. 

• Endast traditionella bockstyren är tillåtna. 

• Clip on-bågar är ej tillåtna. 

 



 

 

 

 

 

 3.7.3 Varje tävlande är omgiven av en rektangel draft zone, som är 3 meter bred räknas från framhjulets främsta del och bakåt t.o.m. 10 

meter (12 meter på medel-/dubbel- och långdistans). 

 

 
3.7.4 En tävlandes rektangel draft zone får inte överlappa en annan tävlandes rektangel draft zone annat än vid omkörning. Omkörning, som 

ovillkorligen skall ske till vänster, innebär att den tävlande accelererar genom den andre tävlandes rektangel draft zone på maximum 20 sekunder 

(25 sekunder på medel-/dubbel- och långdistans). Påbörjad omkörning måste genomföras. Bestraffning: Varning blått kort och den varnade ska 

avtjäna tidsbestämt straff i nästkommande straffbox cykel alt. rött kort diskvalificering. (se C.1.11). 
 

Överlappning får ske för 

 
a) trafiksäkerhetsskäl tex inbromsning/skarpa svängar 

b) 100 m före och efter depå/förplägnadsstation 

c) 50 m före och efter växlingsområdet 

d) om arrangören neutraliserar del av banan pga. farligt vägavsnitt. 

 
3.7.5 Den som blir omkörd skall förflytta sig ur den omkörandes rektangel draft zone, antingen i sidled eller genom att falla tillbaka till ett avstånd av 

minst 10 meter (12 meter på medel-/dubbel- och långdistans) inom 5 sekunder. En tävlande är omkörd när den andres framhjul är framför hens eget. 

Bestraffning: Varning blått kort och den varnade ska avtjäna tidsbestämt straff i nästkommande straffbox cykel alt. rött kort diskvalificering. 

(se C.1.11). 
 

3.7.9 Det är förbjudet att "ligga på rulle" efter funktionärsfordon eller andra fordon på tävlingsbanan. Fordon är omgivet av en 

rektangel (5 x 35 meter) draftzone på 15 meter för motorcykel och 35 meter för övriga motorfordon på motsvarande sätt som 

cyklist enligt ovan. Bestraffning icke drafting tävling: Tillsägelse. Om ej rättelse sker: Varning med blått kort. Bestraffning 

drafting tävling: Tillsägelse. Om ej rättelse sker: Diskvalificering. 

 

 

 
 

D. SÄRSKILDA REGLER FÖR DUATHLON 

 
4.1 Tävlingssträckor 

 

  Gren    Lång distans km Duathlondistans km Sprintdistans km 

  Löpning 15 10 5 

Cykling 60 40 20 

Löpning 7,5 5 2,5 

SM anordnas på sprint- alt. duathlondistans för seniorer. JSM anordnas för juniorer på sprintdistans. RM anordnas för masters på 

sprintdistans. USM anordnas för ungdom 16-17 år på sprintdistans. 

 

5.5 SM/JSM/RM/USM i Duathlon anordnas enligt samma bestämmelser som för triathlon. SM/JSM/USM kan arrangeras antingen med 

eller utan drafting tillåten. 

 

 
//STF Tekniska kommitté, 2020-02-14 
 

 
 

 



Motion till Svenska Triathlonförbundets 
årsmöte 21:a mars 2020! 
Vi skulle vilja att förbundet har en större framförhållning gällande SM tävlingar. Vidare vill vi att en 
diskussion förs vilket datum kommande års tävlingar ska läggas ut. Tidigare var det 
november/december som tävlingar lades ut efter arrangörsmöte som förbundet kallade till. 
Säsongen är kort och spridning av viktiga tävlingar för våra aktiva är viktiga dels för deras planering 
och dels för att vi arrangörsklubbar ska få en chans att få de bästa på exempelvis SM tävlingar. I 
samband med en ansökan om att få arrangera ett SM som ny arrangör anser vi också att man som 
förening kan få en mentor/fadder från tidigare SM arrangör där man kan få en dialog/möten vad som 
är viktigt i arrangemanget. Vi från IFK Sala blev oerhört besvikna att vi inte fick arrangera SM 
medeldistans 2020 då Förbundet valde att lägga SM olympisk distans samma helg som vår tävling 
ligger. Vi fick frågan innan det bestämdes om vi kunde flytta fram vår tävling men då redan 30 talet 
triathleter redan anmält sig var det en omöjlighet att göra detta. Med ovanstående resonemang 
borde man inte från förbundet tidigt flaggat för att man ville lägga olympisk distans på sin 
Stockholmstävling? Och då kanske väntat ett år på det arrangemanget när man hade en sökande och 
villig kandidat till 2020 års SM på medeldistans? Nu fick Vansbro arrangemanget (inget ont om dem) 
som inte sökt tidigare. Därför är den avslutande frågan och motionen: Tydligare policy hur SM 
tävlingar läggs ut och klargörande om klubbarna är till för Triathlonförbundet eller är 
Triathlonförbundet till för klubbarna som trots allt ger järnet för att det ska finnas bra tävlingar för 
våra triathleter oavsett motion eller tävlingsklass! 
Mvh 
IFK Sala 
Genom 
Åke Lantz 
Ordförande IFK Sala 
Tävlingsledare Sala Silverman 
 

Åke Lantz 
IFK Sala 
 



Förbundsstyrelsens yttrande 

Motion från IFK SALA 

”Tydligare policy hur SM tävlingar läggs ut” 

”klargörande om klubbarna är till för Triathlonförbundet eller är Triathlonförbundet till 
för klubbarna” 

Se motion på sidan före denna. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

Att årsmötet beslutar att bifalla förslaget om tydligare policy hur SM-tävlingar läggs ut. 

Avseende klargörandet är triathlonförbundet till för klubbarna.  

 

Förbundsstyrelsens motivering: 

I tävlingsreglementet anges datum för ansökan och sanktion/tilldelning av SM.  

I korthet skall en ansökan om att arrangera SM komma in till förbundet senast i december 
för två år innan aktuellt SM (exempel: senast december 2019 för ett SM 2021). Därefter 
skall förbundsstyrelsen fatta beslut om tilldelning, och sedan presenterar SM-arrangörer på 
kommande årsmöte (exempel: på årsmötet 2020 presenteras SM-arrangörer 2021). 

Vi har fyra SM arrangemang varje år och i praktiken har det varit svårt att ha den 
framförhållning som reglementet anger. Det saknats ansökningar till SM och i praktiken har 
frågan fått lösas i dialog mellan förbund och arrangörer, samt med sena ansökningar. 

Detta kan vi säkert lösa bättre tillsammans i en ännu tätare dialog mellan förbundet och 
arrangörerna, samt med en tydligare policy om process och innehåll.  



Motion  

till Svenska Triathlonförbundets årsmöte 21 mars 2020 

 

Svenska Triathlonförbundet som arrangör och som stöd till andra arrangörer  

 

 

Inledning 
I Svenska Triathlonförbundets stadgar står att läsa att STFs sammansättning ”…består av de ideella 

föreningar som har upptagits i förbundet som medlemmar.”  

Det vill säga, det är vi medlemsföreningar tillsammans som utgör Svensk Triathlon och det är vi som 

även möjliggör en verksamhet. 

 

Bakgrund 
Under många år har Svenska Triathlonförbundet (STF) drivit egna tävlingar. I det som nuvarande är 

Svenska triathloncupen (med eller utan svenskt mästerskap) eller mer fristående som t.ex. Stockholm 

Triathlon. 

 

Parallellt med STFs tävlingar har vi idrottsföreningar runt om i Sverige arrangerat tävlingar inom 

ramen för det regelverk som Svenska Triathlonförbundets tävlingsreglemente utgör. De flesta av 

dessa har passerat STFs kansli, sanktionerats och funnits i tävlingskalendern. 

 

I tävlingsreglementet står beskrivet vad som gäller datum för sanktionsansökningar, underlag för 

sanktioner, underlag för mästerskapsansökningar etc. Det står även hur vi som arrangörer ska agera 

och hantera våra arrangemang. Ett förfarande som i praktiken innebär ett slags skall‐krav för 

föreningar för att få igenom en sanktion att arrangera tävling.  

 

 

STF som arrangör och i relation till andra arrangörer 
Svenska Triathlonförbundet har de senaste åren arrangerat 3‐5 tävlingar per år under egen flagg. Det 

har varit tävlingar i Umeå, Uppsala, Gävle, Borås, Stockholm, Malmö, Linköping, Västerås osv.  

I grunden består upplägget i att STFs tävlingar arrangeras i stadsmiljö där destinationerna (de 

aktuella kommunerna eller andra aktörer mer eller mindre kopplade till kommunerna) går in med ett 

bidrag om några hundratusen som betalas ut till STF. Inte sällan förbinder sig STF att använda 

pengarna till öronmärkta aktiviteter som t.ex marknadsföring. 

 

Det här är ett rätt vedertaget förfaringssätt för destinationer som ger bidrag till olika arrangemang 

som en investering för att skapa fokus på den aktuella destinationen. Tanken är att höja värdet för 

besöksnäringen där bidrag betalas ut till arrangemang under en uppstartsperiod om något år odh 

sedan arrangören över tid förväntas stå på egna ben ekonomiskt.  

 

Problemställning – STF som arrangör 

Den som följt med i räkenskaperna för Svenska Triathlonförbundet de senaste åren kan se att trots 

bidrag från destinationerna går inte STFs tävlingar särskilt bra. Det är till och med så att tävlingarna 



varje år går mer eller mindre i förlust. Pengar som vi föreningar och arrangörer genom våra 

medlems‐ och sanktionsavgifter är med och betalar. 

Det är numera inte bara en intern hemlighet, utan det börjar bli känt i den nationella besöksnäringen 

att Svenska Triathlonförbundet inte kan möjliggöra tävlingar i stadsmiljö med egna medel. För när 

destinationerna efter några år inte kan räkna hem extra gästnätter på hotellen, flera restaurangbesök 

eller får tydliga besked om var pengarna verkligen fördelas då dras bidraget in.  

Svenska Triathlonförbundets anseende börjar därför bli rätt naggat i kanten då destinationer är 

besvikna på brister i motpartens bemötande och åtagande, destinationerna pratar med varandra och 

det blir svårare och svårare att få nya destinationer att kliva på tåget till kommande år.  

 
Problemställning – STF i relation till andra tävlingsarrangörer 

Oavsett var Svenska Triathlonförbundet haft sina egna tävlingar och om de innefattar ett mästerskap 

eller inte så har de föregåtts av en intern hantering på kansliet som inte motsvarar det regelverk som 

vi andra arrangerande föreningar förväntas uppfylla. Internt är det sent framtagna datum för 

tävlingar, undermåliga beslutsunderlag och även godtyckliga beslut som gått emot reglementet. I 

flera fall har även besluten direkt missgynnat flera av oss arrangörer. Det är små saker i vissa fall, 

betydligt större och mycket kostsamma i andra. 

På arrangörsutbildningar/‐sammankomster som hafts de senaste åren har sagts (och det står att läsa 

i visionsdokumentet och i andra dokument) att STF ska utgöra ett stöd för oss arrangörer. Särskilt för 

de som vill starta igång en tävling och få den att lyfta. Vi är många arrangörer som upplever att något 

allvarligt menat stöd inte finns.   

Alla medlemsföreningar är tillsammans Svenska Triathlonförbundet och vi anser därför att STF lägger 

för mycket kraft på sina egna arrangemang, utnyttjar sin ställning och väljer vägar som gynnar de 

egna tävlingarna på bekostnad av oss andra arrangörer. Det handlar helt enkelt om att STF 

konkurrensutsätter medlemmarnas egna arrangemang, vilket vi tycker orimligt. Särskilt som STFs 

egna tävlingar är så ekonomiskt ansträngda och resurskrävande.  

 

I Svensk Triathlons vision 2020 står att målsättningen är att vi tillsammans under året ska arrangera 

200 tävlingar. En mycket intressant tanke då vi under 2018 genomförde 75 tävlingar tillsammans (i 

skrivande stund har vi inte tillgång till siffrorna för 2019, men det torde inte vara särskilt stor skillnad 

i antal).   

För att får föreningar att arrangera flera tävlingar eller i alla fall dra ett större antal deltagare till de 

som redan finns måste vi arbeta tillsammans. Vårt förbund borde därför inte konkurrera med oss 

andra arrangörer och vi anser att allt det som gynnar sporten ska synas i Svensk Triathlons 

marknadsföringskanaler. Att alla svenska tävlingar fortsättningsvis ska marknadsföras likvärdigt (på 

webb och i sociala medier) av vårt förbund.  

 

 

STFs roll i framtiden 
Vi lever i en tid då idrottsrörelsen är under förändring. Människor prioriterar annorlunda än förut och 

tid är en dyrbar resurs. Det gör att vi i större utsträckning än tidigare måste se över organisationer, 

åtaganden och hur vi bäst disponerar den pengapåse vi har att tillgå.  

 

Problemställning ‐ vad ska ett av Riksidrottsförbundets specialförbund egentligen jobba med?  

Det är naturligtvis en både svår och komplex fråga att besvara, men vi bör se på näringslivet, andra 



specialförbund i Sverige och hur triathlonförbunden i våra framgångsrika grannländer Norge och 

Danmark gör. 

 

Kort och gott. Vi anser att ett specialförbund, precis som en företagsledning, ska ägna sig åt 

strategisk verksamhet. Ta de stora penseldragen, leda och förvalta. Ta fram riktlinjer, stödfunktioner 

och arbeta med övergripande frågeställningar för oss medlemsföreningar. Andra specialförbund 

arbetar nästan uteslutande med att ge stöd åt medlemsföreningar i att hålla arrangemang och 

mästerskap, istället för att själva vara utförare. Detsamma gäller i våra grannländer. Där har inte de 

nationella triathlonförbunden lagt resurser på egna tävlingar.  

Så då kvarstår, ska Svenska Triathlonförbundet verkligen fortsätta arrangera tävlingar, särskilt som 

det sker på bekostnad av medlemsföreningar som arrangera tävlingar?  

 

 

Förslag till årsmötet 
1. Årsmötet beslutar att en (av kansliet och styrelsen) oberoende grupp gör en riktig översyn av 

triathlonförbundets egna tävlingar. För att få en tydlig bild av ekonomi, destinationsrelationer och 

resursfördelning för de av Svenska Triathlonförbundet arrangerade tävlingar under perioden 2015‐

2019.  

2. Årsmötet beslutar att STF ska anta rollen av ett stödjande, utbildande och strategiskt bollplank till 
arrangerande föreningar. 

3. Årsmötet beslutar att STF inte ska fortsätta vara en konkurrent till landets triathlonföreningar och 
därmed sluta arrangera egna tävlingar. 

4. Årsmötet beslutar att samtliga marknadsföringskanaler för Svensk Triathlon ska kommunicera alla 

sanktionerade tävlingar (om arrangören vill). 

 

 

 

Vänligen  

 

 

Styrelsen Slite Sportklubb 

 

Åsa Grönlund, ordförande 

Fredrik Hartman, sekreterare 

Anna Sohlberg, kassör 

 

 

 



Förbundsstyrelsens yttrande 

Motion från Slite SK 

Se motion på sidan före denna. 

 

 

Förslag 1: 

Årsmötet beslutar att en (av kansliet och styrelsen) oberoende grupp gör en riktig översyn av 
triathlonförbundets egna tävlingar. För att få en tydlig bild av ekonomi, destinationsrelationer och 
resursfördelning för de av Svenska Triathlonförbundet arrangerade tävlingar under perioden 2015- 
2019. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

Att årsmötet beslutar att avslå förslaget.  

 

Förbundsstyrelsens motivering: 

Motionären kommer med ett antal felaktiga och vilseledande påståenden i sin motion. 

STF:s arrangemang genomförs tillsammans med anslutna medlemsföreningar och lokalt 
föreningsliv. De går inte med förlust och de redovisas vid årsmöten och löpande på STF:s 
hemsida. Vid samtliga tillfällen förklaras dels att en del av intäkterna som härrör från 
arrangemangen redovisas under marknad (sponsorintäkter), dels att en stor del av posten 
kostnader för förbundet, är intäkter för föreningarna som medverkar att arrangera. Vi 
betraktar i den senare delen förbundet och föreningarna som en (ekonomisk) enhet, där 
resurser tillfaller föreningarna.  

 

En ekonomisk översikt för STF 2014-2019 visar följande: 

Netto Marknad:  +3.600.687 SEK 

Netto Tävlingar: -2.050.135 SEK 

Till föreningar: +2.616.303 SEK 

 

Destinationsstöd: +8.883.289 SEK 

 

Att destinationer har en generell idé om att finnas med de första 1-3 åren av ett event, och 
att detta därefter skall bära sig utan destinationsstöd är ingen nyhet för STF. Dock är det 
idag ekonomiskt mycket svårt att arrangera en triathlontävling i stadsmiljö utan 
destinationsstöd. Vi har inga publikintäkter utan eventen bärs av tre pelare: 
destinationsstöd, anmälningsavgifter och sponsorer. Detta samma förutsättningar för 
motsvarande triathlonarrangörer och det är ingen nyhet för destinationerna. STF har full 
transparens och god dialog med de destinationer vi samarbetar med.  

Från Uppsala där motionären har sin hemvist, har vi erhållit ett sammanlagt 
destinationsstöd i hela sex år (2014-2019) á totalt 1.475.000 SEK. Under 2018-2019 



villkorades stödet efter det utlovats, med att till betydande del användas till specifika 
kostnader (marknadsföring). Dessa kostnader är i och för sig bra, men eftersom tävlingarna 
i princip ändå sålde slut, och framför allt då vi har andra nödvändiga kostnader för 
produktionen, blir det svårt att hålla budgeten/producera tävlingarna utifrån de 
förutsättningarna. Detta i kombination med att vi skall genomföra ett EM 2020, gjorde att vi 
har pausat Uppsala Triathlon 2020, med en absolut förhoppning om att återuppta tävlingen 
vi drivit tillsammans med föreningarna (främst IK Fyris Uppsala Triathlon) i sex år i lämpligt 
format. Gärna igen i dialog med Destination Uppsala. Ett problem som vi även tar upp 
under förslaget där motionären föreslår att STF inte längre skall få arrangera tävlingar 
tillsammans med medlemsföreningarna, är dock att motionären registrerat varumärket 
Uppsala Triathlon i sitt egna bolag. 

Vad gäller destinationsrelationerna så är de goda. I Linköping där vi etablerade en tävling 
2019 är man mycket nöjd med resultatet och vill fortsätta satsa triathlon. Under perioden 
2014-2020 är har svensk triathlon erhållit ett sammanlagt destinationsstöd för Malmö 
Triathlon om 6.180.000 SEK. STF är per i dag i dialog med en ny destination kopplat till 
samma region med samma representanter som stöttat Malmö Triathlon från start, i ett 
framtida möjligt projekt där hälften av ett destinationsstöd om över 7 miljoner redan är 
beslutade och resterande är under beredning. Relationerna är alltså goda. I Stockholm där 
vi genom åren erhållit sammanlagt destinationsstöd á närmare 8.000.000 SEK förs bra 
diskussioner om möjligheterna att växla upp Stockholm Triathlon över tid och hämta hem 
ett större mästerskap under förutsättningen att destinationen går in med ett omfattande 
stöd. Även där är relationerna goda.  

STF vill i sammanhanget tydliggöra att det destinationsstöd som svensk triathlon erhållit 
genom åren och som vi fortsatt arbetar för att få in, inte på något sätt är självskrivet eller 
kommer av sig själv. Det är ett omfattande och långvarigt arbete som lett fram till att vår 
idrott har fått detta stöd, och det är på en nivå som motsvarande idrotter inte är i närheten 
av. 

Under motionärens förslag att förbundet skall förbjudas att arrangera tävlingar tillsammans 
med medlemsföreningarna, utvecklar vi frågan om varför förbund och föreningar valde den 
strategin, och varför det har varit och är bra för svensk triathlon.  

Den ekonomiska redovisningen avseende STF genomförs löpande och finns tillgänglig för 
medlemmarna på förbundets hemsida. Den följs upp av styrelse och den granskas av 
auktoriserad revisor. Vid årsmöten redovisas den på nivå som medlemmar önskar och  
frågor besvaras.   

Relativt enkelt kan konstateras att svensk triathlon – förbund och föreningar – genom åren 
tagit del av ett ekonomiskt stöd som är mycket stort. Det har varit en av flera bidragande 
faktorer till att svensk triathlon till skillnad från idrottsrörelsen i övrigt växer fint, och 
förhoppningsvis kommer att göra det framöver. 

Det finns inget att dölja, tvärtom, och den redovisning och granskning som sker tillsammans 
med de frågor som besvaras, borde ge medlemmarna en tillräckligt god bild av läget, samt 
motivation att arbeta fokuserat framåt och utvecklande.  

  

 

 

 

  



 

 

Förslag 2: 

Årsmötet beslutar att STF ska anta rollen av ett stödjande, utbildande och strategiskt 
bollplank till arrangerande föreningar. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

Att årsmötet beslutar att avslå förslaget.  

 

Förbundsstyrelsens motivering: 

Rollen finns redan och genomförs, även om den som allt annat kan göras mycket bättre.  

I samband dialogen med arrangörerna kopplat till motionen från IFK Sala finns goda 
möjligheter att ytterligare tydliggöra frågor som behov, förväntningar, resurser och 
förutsättningar etcetera.  

 

 

 

 

Förslag 3: 

Årsmötet beslutar att STF inte ska fortsätta vara en konkurrent till landets triathlonföreningar och 
därmed sluta arrangera egna tävlingar. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

Att årsmötet beslutar att avslå förslaget.  

 

Förbundsstyrelsens motivering: 

Motionären vill att förbundet inte längre skall få arrangera tävlingar tillsammans med våra 
medlemsföreningar och lokalt föreningsliv.  

Rent konkret innebär det redan 2020 att MAXI Linköping Triathlon, EM i Malmö och 
Stockholm Triathlon skall ställas in. Därefter skall endast föreningar eller bolag (eller andra 
juridiska personer) få arrangera tävlingar. 

Förbundsstyrelsens uppfattning är inte att det skapar bättre förutsättningar för svensk 
triathlons utveckling eller ökar möjligheterna att stärka stödet till övriga arrangörer. 

Det är igen viktigt att framhålla att STF:s arrangemang genomförs (och ägs) av förbundet 
och medlemsföreningar tillsammans. Se bland annat avseende ekonomin/resursfördelning 
under motivering på motionens förslag 1.  

Det fanns flera skäl till att denna ordning strategiskt valdes för ett antal år sedan, och de 
håller än. Förbund tillsammans med föreningar.  



Det var och är en fråga om att samordna rörelsens resurser för att driva 
verksamhetsutveckling och att få triathlon att växa. Samtidigt är det en fråga om att 
rörelsen skall kunna påverka innehåll och ta del av resurser när triathlon växer. 

Det är absolut inget fel på kommersiella aktörer. Tvärtom. Desto mer triathlon, desto 
bättre. STF och föreningar samarbetar på olika sätt med kommersiella aktörer för att få 
triathlon att växa. Samtidigt är det viktigt att rörelsen också äger en del av sin egna 
marknad för att kunna påverka innehåll, utveckling och ta del av resurser. Det är också 
viktigt att det är transparens i olika sammanhang och frågeställningar. 

Slite SK motionerar att STF och medlemmarna skall förbjudas att arrangera tävlingar 
tillsammans. Samma förening arrangerar tillsammans med Havsguden AB tävlingen Gotland 
Triathlon. Ett bolag som ägs av föreningens ordförande och vars bolag registrerat 
rättigheterna till varumärket Gotland Triathlon och Uppsala Triathlon. Det är igen absolut 
inget fel med att kommersiella aktörer arrangerar tävlingar eller att rörelsen samarbetar 
med bolag, men samtidigt så skall frågeställningar och förslag ses med transparens. 

I dag arrangeras en tredjedel av våra tävlingar direkt av bolag eller med ett bolag bakom 
föreningen som sökt sanktion. Över hälften av startande i en triathlontävling gör det i en 
kommersiell tävling.  

Att avveckla de tävlingar förbundet arrangerar tillsammans med medlemsföreningarna  
kommer inte skapa bättre förutsägningar för att stärka stödet till våra föreningar och eller 
arrangörer. Det kommer inte heller att bidra till att svensk triathlon utvecklas positivt.  

 

  

 

 

Förslag 4: 

Årsmötet beslutar att samtliga marknadsföringskanaler för Svensk Triathlon ska kommunicera alla 
sanktionerade tävlingar (om arrangören vill). 

 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

Att årsmötet beslutar att bifalla förslaget.  

 

Förbundsstyrelsens motivering: 

 STF digitala kommunikationskanaler är hemsida, FB, Instagram och nyhetsbrev. Att 
arrangörer får möjlighet att marknadsföra sig på ett organiserat sätt i dessa kanaler är 
positivt för alla. 
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Motion 

Hur ska tävlingsregel 1.9.2 rätt till deltagande kontrolleras  
och vilka disciplinära åtgärder ska vidtas om den tävlande ej 

uppfyllt kraven 
 

Bakgrund 
Sedan några år tillbaka, då jag var kassör i Triathlon Västs styrelse, upptäckte vi att 
det fanns triathleter som hade en licens i vår förenings namn utan att de hade 
medlemskap i föreningen. Som förening har vi därför begärt ut licenslistor från 
förbundet och kontrollerat dem mot vårt medlemsregister. De som inte var 
medlemmar fick ett mail där jag som kassör informerade och bad dem betala 
medlemsavgift till föreningen. Hur många andra föreningar runt om i landet som 
begär ut licenslistor vet jag inte. 
 
Triathlon Väst har många medlemmar som inte är aktiva i föreningslivet, de betalar 
enbart medlemsavgift för att ha möjlighet att lösa licens. Vi är nog inte en unik 
förening i den bemärkelsen. Detta gör triathleterna eftersom de vet att Rätt till 
deltagande i en tävling har man genom att vara medlem i en förening ansluten till 
Svenska Triathlonförbundet samt att man löst licens.  
 
Om det däremot skulle bli vida känt att kontroll gällande rätt till deltagande inte sker 
så skulle det få konsekvenser för föreningslivet över hela landet. Folk skulle ange 
föreningar och sedan strunta i att betala medlemsavgift. Enbart de personer som vill 
utnyttja föreningens träningsmöjligheter och aktiviteter kommer att vara faktiska 
medlemmar i en förening.  
 
Att det idag är möjligt att lösa licens utan att ha löst medlemskap i en förening och att 
det inte finns några disciplinära åtgärder om så sker undergräver föreningslivet på 
sikt och det behöver därför hanteras. Det ligger i både Svenska Triathlonförbundets 
och de enskilda föreningarnas intresse och det är med anledning av detta motionen 
skrivs.  
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Tävlingsreglemente - rätt till deltagande 
Enligt 1.9.2 Rätt till deltagande i tävlingsreglementet (del C) måste deltagare i 
tävlingsklass:  

● dels vara medlem i förening ansluten till Svenska Triathlonförbundet,  
● dels ha giltig tävlingslicens, 

men praktiken behöver du endast ange en förening/klubb när du löser licens. Om 
huruvida du som triathlet faktiskt löst medlemskap i den föreningen du angett vet inte 
Svenska Triathlonförbundet och föreningarna har heller ingen vetskap om hur 
många som tävlar i föreningens namn utan att vara medlemmar. För att få vetskap 
om detta krävs att föreningar själva begär ut licenslistor från förbundet och 
kontrollerar mot sitt medlemsregister. 
 
Aktuellt tävlingsreglemente finns tillgängligt på: 
https://www.svensktriathlon.org/globalassets/svenska-
triathlonforbundet/dokument/reglemente/tavlingsregler-2019_web.pdf 
 

Årslicens och endagslicens 
För 2019 löstes i Sverige totalt 4569 licenser (2160 årslicenser och 2409 
endagslicenser). För Triathlon Västs räkning löstes totalt 109 licenser (85 årslicenser 
och 24 endagslicenser) och sex av dessa har inte löst medlemskap i föreningen. 
Triathlon Väst innehar ca 2,4% av alla licenser år 2019. Efter att ha kontrollerat 
medlemsregister mot licenslistor i fyra år har antalet licensinnehavare som ej löst 
medlemskap successivt minskat från 20 till 6 personer. Hade vi ej kontrollerat detta 
hade antalet högst sannolikt legat på en årlig nivå av ca 20 stycken.  
 
Ponera att Triathlon Västs andel “fuskare” innan kontrollerna påbörjades skulle gälla 
rent generellt för alla triathlonföreningar i Sverige. Våra 20 fuskare utgör då ca 18% 
av alla licensinnehavare. Det är då inte svårt att räkna ut att 18% av samtliga 4569 
licenser blir en ansenlig mängd. Drygt 800 st tävlar då utan att faktiskt uppfylla 1.9.2 
rätt till deltagande. 800 personer som skulle betalat sin medlemsavgift blir mycket 
pengar för föreningarna. Hur många som skulle strunta i att betala medlemsavgift till 
föreningarna om de visste att ingen kontroll skedde kan vi aldrig veta. Därför är det 
högst angeläget att hantera frågan. 
 
Hur många som löser medlemskap i vår förening enbart för att kunna lösa licens är 
svårt att uppskatta eftersom vi är en förening med över 300 medlemmar och inte för 
någon närvaro på våra träningar och aktiviteter. Att systemet möjliggör att det går att 
delta på tävlingar utan att ha löst medlemskap i en förening och att det inte finns 
några rutiner för hur detta hanteras är inte rättvist mot alla andra som faktiskt löser 
medlemskap i en förening för att just kunna tävla.  
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Nytt licenssystem och anmälningsmodul 
Det nya licenssystemet som ligger i MittLopp - där man nu löser både årslicens och 
endagslicens - är ett steg närmre att möjliggöra att 1.9.2 Rätt till deltagande till fullo 
kan kontrolleras då samtliga licenstagare finns samlade i ett system.  
 
Önskvärt vore om varje förening kunde få en inloggning till MittLopp som är kopplad 
till licenshanteringen. Där skulle man då kunna se vilka personer som löst licens i 
föreningens namn. Förbundet hade i och med detta minimerat hanteringen av 
utskick av listor till föreningarna. 
 
Det bästa vore att utveckla funktionerna i MittLopp gällande anmälningsmodul och 
licenssystem. Det vore önskvärt om föreningarnas medlemsregister - där det framgår 
om medlemsavgift är betald eller ej - synkroniseras med licensmodulen. Det är 
mycket angeläget att detta sker inom snar framtid för att minska administration för 
både förbund och enskilda föreningar.   
 

Konsekvenser då rätt till deltagande inte är uppfyllt  
På STFs årsmöte 2018 togs beslut om att: 

● utforma skrivningar för konsekvenser under 1.10 Disciplinregler och 1.11.4 
Diskvalificeringar kopplade till då man bryter mot 1.9.2 Rätt till deltagande 

 
Det är högst rimligt att det medför konsekvenser då man tävlar utan att 1.9.2 rätt till 
deltagande är uppfyllt. Inom andra idrotter som exempelvis segling så utdöms 
diskvalificering i tävlingar om man bryter mot vissa regler, samt att man riskerar 
avstängning i 1-24 månader. 
 
Det är angeläget att påbörja kontroll av medlemsregister mot licenslistor redan då 
licensåret börjar då det inledningsvis inte är så många tävlingar. Det bör i sin tur 
medföra att vi undviker att diskvalificeringar behöver ske. Huvudsyftet är ju att se till 
att alla uppfyller 1.9.2 Rätt till deltagande.  
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Yrkanden 
Jag har delat upp de punkter jag yrkar på under olika rubriker för att ge en tydlig 
överblick. Varje att-sats kan vid styrelsens yttrande samt vid beslutsfattande med 
fördel benämnas med siffra i kombination med bokstav.  
 
Jag yrkar på följande - var för sig, i kombination eller i sin helhet: 
 

1. Reglementstillägg under 1.9.2 Rätt till deltagande (C Tävlingsregler) 
Att:  

A. punkt 1.9.2 förtydligas genom att komplettera skrivningen med följande 
text:  

om kraven för rätt till deltagande ej är uppfyllda senast 
tävlingsdagen vidtas disciplinära åtgärder (se 1.10.7 
Uppfyllande av rätt till deltagande, 1.11.4 Bestraffningar samt 
1.11.6 Avstängning) 

 
2. Reglementstillägg under 1.10 Disciplinregler (C Tävlingsregler) 
Att: 

A. punkt 1.10.7 Uppfyllande av rätt till deltagande antas i reglementet med 
följande skrivning: 

Det åligger den tävlande som löst tävlingslicens att 
senast tävlingsdagen ha löst medlemskap i för licensen 
angiven förening. Om inte kommer den tävlande att 
diskvalificeras (se 1.11.4 Bestraffningar) och i värsta fall 
riskerar den tävlande att bli avstängd (se 1.11.6 
Avstängning). 
 

2. Reglementstillägg under 1.11 Bestraffningar (C Tävlingsregler) 
Att: 

A. punkt 1.11.4 kompletteras med att diskvalificering används även i 
följande situation 

- när punkt 1.9.2 rätt till deltagande ej är uppfyllt, dvs den 
tävlande har senast tävlingsdagen inte löst medlemsavgift i för 
licensen angiven förening.  
 

B. punkt 1.11.4 kompletteras med följande:  
diskvalificering med anledning av att 1.9.2 rätt till 
deltagande ej är uppfyllt på tävlingsdagen kommer att 
meddelas av förbundet till den tävlande i efterhand då 
föreningarna stämt av licenslistor mot medlemsregister. 
Diskvalificeringen gäller även alla tidigare resultat under 
året.  
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C. punkt 1.11.6 Avstängning antas i reglementet med följande skrivning: 
Om den tävlande inte uppfyllt kravet under 1.9.2 rätt till 
deltagande dvs inte har löst medlemskap i angiven 
förening och därefter på anmodan av föreningen inte 
heller betalar in medlemsavgift blir den tävlande 
avstängd innevarande samt följande år för vidare 
tävlande. 

 
3. Licenssystem och anmälningsmodul i MittLopp 
Att: 

A. den tävlande i licenssystem och anmälningsmodul (MittLopp) måste 
intyga att man för det aktuella året har giltigt medlemskap i den 
förening man anger 

B. den tävlande i licenssystem och anmälningsmodul (MittLopp) måste 
intyga att hen är medveten om att medlemskap i angiven förening 
måste vara löst senast tävlingsdagen. Om inte medför det 
diskvalifikation eftersom man ej uppfyllt rätt till deltagande i enlighet 
med reglementet och att det vidare kan leda till avstängning om 
medlemsavgiften efter anmodan inte betalas.  

C. förbundet arbetar för att utveckla funktionen på MittLopp så att varje 
förening ansluten till Svenska Triathlonförbundet får 
inloggningsuppgifter till MittLopp där de kan se vilka som löst licens i 
föreningens namn 

D. förbundet arbetar aktivt för att föreningarnas medlemsregister - där det 
framgår om medlemsavgift är betald eller ej- synkroniseras med 
licensmodulen i MittLopp.  

 
4. Förbundets ansvar 
Att:  

A. det åligger förbundet att distribuera licenslistor till samtliga föreningar i 
och med följande månaders slut: april-aug och nov 

B. om 3C går att infria innan licensåret börjar faller punkt 4A och det 
åligger istället föreningen att vid varje månads utgång (april-dec) 
kontrollera licenslistor mot medlemsregister så att disciplinära åtgärder 
löpande kan vidtas 

C. det åligger förbundet att diskvalificera den tävlande efter att ha fått 
information/återkoppling av aktuell förening om att den tävlande ej löst 
medlemskap. Diskvalificeringen gäller alla hittills uppnådda resultat 
under året. Förbundet ska också korrigera samtliga resultatlistor  

D. det åligger förbundet att stänga av en tävlande som trots anmodan från 
föreningen inte betalar in medlemsavgiften 
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5. Föreningars ansvar 
Att: 

A. det åligger föreningen att kontrollera licenslistor mot medlemsregister i 
samband med att förbundet distribuerar ut licenslistor 

B. om 3C går att infria innan licensåret börjar åligger det istället 
föreningen att vid varje månads utgång (april-dec) kontrollera 
licenslistor mot medlemsregister så att disciplinära åtgärder löpande 
kan vidtas av förbundet 

C. det åligger föreningen att meddela förbundet så snart det uppdagas att 
en licensinnehavare ej har löst medlemskap i föreningen 

D. det åligger föreningen att kräva in medlemsavgift för den som löst 
licens i föreningens namn. Den tävlande ska omedelbart betala 
avgiften (dock senast inom 14 dagar). 

E. det åligger föreningen att meddela förbundet då den tävlande ej betalat 
sin medlemsavgift trots anmodan 

 
 
 
 
 
 
Anna Sohlberg 
Triathlon Väst 
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Yttrande	från	Triathlon	Västs	styrelse	

 

Triathlon Väst styrelse är, enligt den motion som skickades in till årsmötet 2018 och 
antogs från Triathlon Väst, för att införa ett system/rutiner för att säkerställa att 
personer som löser licens har ett giltigt medlemskap hos en förening ansluten till 
STF. Vi tycker att det är beklagligt att det inte verkar ha hänt något med motionen 
efter detta beslut, och uppmanar STF att återuppta frågan. 

Med ett sådant system tror vi att många av de förslag som Anna beskriver i sin 
motion blir ej aktuella och således säkerställer att en individ inte löper risk för 
eventuella avstängningar eller bestraffningar (1-2 i motionen) samt att det underlättar 
administrationen för såväl förbund som föreningar (4-5 i motionen). 

Vi är för punkt 3D i motionen och skulle vilja att den utökas till ” förbundet arbetar 
aktivt för att föreningarnas medlemsregister - där det framgår om medlemsavgift är 
betald eller ej- synkroniseras med licensmodulen i MittLopp så att det inte går att 
teckna licens vid avsaknad av medlemskap i en förening”. Övriga punkter ser vi blir 
ej relevanta med ett sådant system på plats.  

 
 
 
 
Triathlon Västs styrelse 
 
gm Fredrik Überbacher, vice ordf 



Förbundsstyrelsen yttrande 
 
Motion från Anna Sohlberg 

Det är självklart och givetvis olyckligt att en motion som redan beslutats inte implementeras samma år 
som den varit uppe för beslut på årsmöte. 
 
Vad gäller motionärens yrkanden så har Tekniska Kommittén (TK) genomfört ett möte med Anna S och 
både resonerat kring och diskuterat möjliga lösningar på de problem som finns med att tävlande 
medlemmar inte betalar sitt medlemskap. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår att beslut fattas i 5 delar. 
 
Beslutspunkter utifrån yrkanden. 
 
Del 1. (1-1.9.2 A, 2-1.10 A, 2-1.11 A/B/C samt 3 B) 
1. A 1.9.2  Reglementstillägg Rätt till deltagande - disciplinära åtgärder. 

Förbundsstyrelsen föreslår: 
Att årsmötet beslutar att bifalla förslaget enligt del 1, 1.A. 
Genom att följande text ska in i reglementet under C 1.9.2: Svenska Triathlonförbundet kan besluta 
om Tävlingsbestraffning under innevarande licensår om deltagare har tävlat med tävlingslicens utan 
giltigt medlemskap.  
 

Förbundsstyrelsens motivering:  
Motionären lyfter än en gång fram en problematik som är bra att förbättra rutinerna kring. Denna 
gång än mer specifikt än 2018. I samtal med motionären har TK resonerat vilka disciplinära 
åtgärder som kan införas. Förslaget till reglementstext ger möjlighet att anpassa bestraffningen. 

 

2. A 1.10  Reglementstillägg Diskvalificering - Avstängning. 

2. A/B/C 1.11 Reglementstillägg  Diskvalificering -  Tidigare resultat - Innevarande samt 
följande år 

3. B. MittLopp Diskvalifikation - Avstängning  

Förbundsstyrelsen föreslår: 
Att årsmötet beslutar att avslå förslag enligt del 1, 2-1.10 A, 2-1.11 A/B/C samt 3 B. 

Förbundsstyrelsens motivering:  
Genom bifalla 1.A med ovan text, ges det möjlighet att anpassa de disciplinära åtgärderna från fall 
till fall, varvid vidare reglementsändringar inte behövs. 
 

Del 2. (3 A/D) 
3. Licenssystem och anmälningsmodul i MittLopp  

A. den tävlande i licenssystem och anmälningsmodul (MittLopp) måste intyga att man för det aktuella 
året har giltigt medlemskap i den förening man anger.  

D. förbundet arbetar aktivt för att föreningarnas medlemsregister - där det  

framgår om medlemsavgift är betald eller ej- synkroniseras med licensmodulen i MittLopp.  

Förbundsstyrelsen föreslår: 
Att årsmötet beslutar att bifalla förslaget enligt del 2. 
Förbundsstyrelsens motivering: 
A. kan på ett enkelt sätt genomföras i MittLopp medan D. är en större utveckling på längre tid (så som 
systemen är byggda nu) så vi behöver aktivt arbeta (precis som motionären skriver) med denna fråga 
tillsammans med MittLopp och RF för att få till en koppling till IdrottOnline (som ska bli obligatoriskt 
medlemsregister enligt RF). 
 



Del 3. (3 C) 

3. Licenssystem och anmälningsmodul i MittLopp  

C. förbundet arbetar för att utveckla funktionen på MittLopp så att varje förening ansluten till Svenska 
Triathlonförbundet får inloggningsuppgifter till MittLopp där de kan se vilka som löst licens i 
föreningens namn. 

Förbundsstyrelsen föreslår: 
Att årsmötet beslutar att avslå förslag enligt del 3. 
Förbundsstyrelsens motivering: 
Kostnaden för att utveckla denna funktion hos MittLopp går inte att motivera ur ett 
kostnadseffektivitetsperspektiv. Beräknad engångskostnad 60.000 SEK. 
När 3 D väl implementeras så behövs inte heller 3 C. 

Del 4. (4 A/B/C/D) 
4. Förbundets ansvar 
A. det åligger förbundet att distribuera licenslistor till samtliga föreningar i och med följande månaders 
slut: april-aug och nov. 
B. om 3C går att infria innan licensåret börjar faller punkt 4A och det  åligger istället föreningen att vid 
varje månads utgång (april-dec) kontrollera licenslistor mot medlemsregister så att disciplinära åtgärder 
löpande kan vidtas  
C. det åligger förbundet att diskvalificera den tävlande efter att ha fått information/återkoppling av aktuell 
förening om att den tävlande ej löst medlemskap. Diskvalificeringen gäller alla hittills uppnådda resultat 
under året. Förbundet ska också korrigera samtliga resultatlistor  
D. det åligger förbundet att stänga av en tävlande som trots anmodan från föreningen inte betalar in 
medlemsavgiften  
Förbundsstyrelsen föreslår: 
Att årsmötet beslutar att avslå förslag enligt del 4. 
Förbundsstyrelsens motivering:  
Vi yrkar avslag på samtliga punkter med hänvisning till del 1-3.  
Kansliet har redan ansvar för att distribuera licenslistor, dock endast vid förfrågan.  
Arbetsbelastningen att konstruera och distribuera nästan 300 Excel-filer 3 gånger per år får anses som 
onödigt. Det är bättre att de föreningar som behöver, frågar efter listorna. 
 
Vi anser dock att kansliet ska få ytterligare ansvar i att göra utskick (kvartalsvis) till medlemsföreningar 
för att påminna och uppmuntra dem att genomföra avstämningar av sina medlemslistor kopplat till 
licenslistorna. DVS föreningarna behöver (därefter) fråga kansliet efter en aktuell licenslista.  
 
Del 5.  
5. Föreningars ansvar (5 A/B/C/D/E) 
A. det åligger föreningen att kontrollera licenslistor mot medlemsregister i samband med att förbundet 
distribuerar ut licenslistor  
B. om 3C går att infria innan licensåret börjar åligger det istället föreningen att vid varje månads utgång 
(april-dec) kontrollera licenslistor mot medlemsregister så att disciplinära åtgärder löpande kan vidtas av 
förbundet  
C. det åligger föreningen att meddela förbundet så snart det uppdagas att en licensinnehavare ej har löst 
medlemskap i föreningen  
D. det åligger föreningen att kräva in medlemsavgift för den som löst licens i föreningens namn. Den 
tävlande ska omedelbart betala avgiften (dock senast inom 14 dagar).  
E. det åligger föreningen att meddela förbundet då den tävlande ej betalat sin medlemsavgift trots 
anmodan. 
Förbundsstyrelsen föreslår: 
Att årsmötet beslutar att avslå förslaget enligt del 5. 
Förbundsstyrelsens motivering: 
Vi yrkar avslag på samtliga punkter med hänvisning till del 1-3. STF kan inte kravställa föreningar att göra 
ovanstående specifika administrativa uppgifter. Vi anser att de punkter som samlats under del 5 är helt 
och hållet upp till varje respektive förening att besluta om. 
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