
  
 

 

 PROTOKOLL  

  

Styrelsemöte 

2021-02-22 

Plats: Digitalt 

 

Närvarande: Ria Damgren Nilsson (v. ordförande), Henrik Jansson, Jonas Hedeback, Åsa 

Annerstedt, Henrik Nöbbelin, Johanna Green och Åke Lantz, samt Jenny Nilsson (aktivas 

representant), Lotta Johansson (personalens representant), Ola Silvdahl (GS), Jonas 

Haglund och Lotta Kellander (valberedningen). 

 

Frånvarande: Milla Jonsson och Jesper Svensson. 

 

1. Mötets öppnande 

Ria hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes med tillägg punkterna 5.3 Svensk Triathlon 2028 och 6.2 

information från valberedningen. 

 

3. Val av justeringsperson 

 Beslutades att välja Åsa Annerstedt som justeringsperson. 

 

4. Budget 2021 

Beslutades att anta justerad budget för 2021 (bilaga 1-3).  

 

 
5. Propositioner 

5.1 Proposition regeländringar 

Beslutades att anta förslag på regeländringar i enlighet med bilaga 4-5. 

 

5.2 Proposition stadgeändringar 

Beslutades att anta förslag på stadgeändringar i enlighet med bilaga 6. 

  



5.3 Proposition Svensk Triathlon 2028 

Beslutades att anta förslag på strategidokument Svensk Triathlon 2028 (bilaga 7). 

6. Årsmöte

6.1 Förberedelse årsmöte 2021

Beslutades att Ria (sammankallande), Jonas och Milla, tillsammans med kansliet ansvarar för

förberedelserna av årsmötet.

6.2 Val på årsmötet 

Informerades om valberedningens arbete inför årsmötet. 

7. Playitas

7.1 Bredd- och elitläger

a) Informerades att Ola efter dialoger med olika intressenter fattat beslut om att ställa in

breddläger på Playitas våren 2021 och att andra läger planeras tillsammans med

samarbetspartnern Apollo senare under året.

b) Anmäldes styrelsebeslut om att genomföra elitläger på Playitas enligt plan (bilaga 8).

8. Kommande möten

16 mars 2021 – digitalt, klockan 20:00-21:00. 

20 mars 2021 – årsmöte (digitalt). 

9. Mötet avslutas

Vid protokollet: Mötesordförande: 

________________________ ________________________ 

Ola Silvdahl  Ria Damgren Nilsson 

Justeras: 

________________________ 

Åsa Annerstedt 



Svenska Triathlonförbundet

Budget 2021

Budget 2021

Ingående balans 2 316 800 

INTÄKTER

Arrangemang 2 600 000 

Bredd & Motion 642 812 

Barn & Ungdom 680 000 

Elit* 1 063 000 

Paratriathlon STF 0 

Paratriathlon Arvsfonden 2 713 040 

Marknad** 670 000 

Kommunikation/Media 0 

Omvärld 86 450 

Ledning 0 

Kansli 0 

Personal 1 374 000 

Gemensam 3 054 000 

Distrikt 0 

Summa intäkter 12 883 302 

KOSTNADER

Arrangemang 2 354 000 

Bredd & Motion 607 812 

Barn & Ungdom 680 000 

Elit* 1 602 000 

Paratriathlon STF 0 

Paratriathlon Arvsfonden 2 713 040 

Marknad 400 000 

Kommunikation/Media 180 000 

Omvärld 86 450 

Ledning 150 000 

Kansli 330 000 

Personal 3 580 000 

Gemensam 200 000 

Distrikt 0 

Summa kostnader 12 883 302 

VERKSAMHETENS RESULTAT 0 

FINANSIELLA INVESTERINGAR 0 

ÅRETS RESULTAT 0 

Utgående balans 2 316 800 

* 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 600.000 kronor

där produkterna används inom alla verksamhetsområden. Ytterligare förhandlingar pågår.

Intäkter och kostnader avseende Utbildning ryms inom respektive verksamhetsområde.



Svenska Triathlonförbundet

Budget 2021 detalj - Intäkter 

Budget 2021

Ingående balans 2 316 800 

INTÄKTER

Arrangemang

Stockholm 1 350 000 

Linköping 700 000 

STF Tävlingar Övrigt 0 

Arrangemang Övrigt 100 000 

Sanktionsavg./Försäkring 450 000 

TD/HD/TO/Domare/TK 0 

Bredd & Motion

Playitas/Aqua 100 000 

AG Tävlingar 0 

Bredd Övrigt 0 

RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott 300 000 

TRY Triathlon 242 812 

Barn & Ungdom

RF Verksamhetsstöd B&U 610 000 

Träning 25 000 

Tävling 0 

Tri4fun Koncept 10 000 

Utbildning 35 000 

Föreningsutveckling 0 

Barn & Ungdom Övrigt 0 

Elit

RF Verksamhetsstöd Elit 631 000 

SOK stöd 387 000 

Senior/U23 5 000 

Junior 5 000 

Ungdom 5 000 

Lång 30 000 

Duathon/Vinter Triathlon 0 

Elit Övrigt 0 

DSA 0 

Tränarutveckling 0 

Paratriathlon STF 0 

Paratriathlon Arvsfonden 2 713 040 

Marknad 670 000 

Kommunikation/Media 0 

Omvärld

RF stöd Projekt International 86 450 

Ledning 0 

Kansli 0 

Personal

RF stöd Projekt Sportchef Landslag X 400 000 

SOK stöd Sportchef 130 000 

RF Verksamhetsstöd B&U 700 000 

NIU Malmö 144 000 

Gemensam

RF org. stöd SF 1 360 000 

RF komp. stöd Covid-19 0 

Medlemsavgifter 375 000 

Licenser 1 319 000 

Gemensam Övrigt 0 

Distrikt 0 

Summa intäkter 12 883 302 



Svenska Triathlonförbundet

Budget 2021 detalj - Kostnader 

Budget 2021

KOSTNADER

Arrangemang

Stockholm 1 375 000 

Linköping 650 000 

STF Tävlingar Övrigt 160 000 

Arrangemang Övrigt 120 000 

Sanktionsavg./Försäkring 15 000 

TD/HD/TO/Domare/TK 34 000 

Bredd & Motion

Playitas/Aqua 60 000 

AG Tävlingar 0 

Bredd Övrigt 5 000 

RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott 300 000 

TRY Triathlon 242 812 

Barn & Ungdom

Träning 120 000 

Tävling 90 000 

Tri4fun Koncept 125 000 

Utbildning 225 000 

Föreningsutveckling 70 000 

Barn & Ungdom Övrigt 50 000 

Elit

SOK stöd 387 000 

Senior/U23 320 000 

Junior 353 000 

Ungdom 137 000 

Lång 82 000 

Duathon/Vinter Triathlon 0 

Elit Övrigt 138 000 

DSA 150 000 

Tränarutveckling 35 000 

Paratriathlon STF 0 

Paratriathlon Arvsfonden 2 713 040 

Marknad 400 000 

Kommunikation/Media

IT, Webb, Domäner 84 000 

STF MF/Kommunikation 66 000 

Kommunikation Övrigt 30 000 

Omvärld

RF 250 

SOK 29 700 

Europe Triathlon 11 500 

World Triathlon 43 000 

Omvärld Övrigt 2 000 

Ledning

Årsmöte 30 000 

Styrelsmöten 80 000 

Ledning Övrigt 40 000 

Kansli 330 000 

Personal inkl. Övrigt 3 580 000 

Gemensam 200 000 

Distrikt 0 

Summa kostnader 12 883 302 

VERKSAMHETENS RESULTAT 0 

FINANSIELLA INVESTERINGAR 0 

ÅRETS RESULTAT 0 

Utgående balans 2 316 800 



Förbundsstyrelsens proposition 1 

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). 

På samtliga ställen i reglementet namnändra ITU till World Triathlon. 

På samtliga ställen i reglementet namnändra ETU till Europe Triathlon. 

A. GEMENSAMMA BESTÄMMELSE

3. Tillämpning av reglerna 

Dessa regler tillämpas vid arrangemang, som är sanktionerade av Svenska Triathlonförbundet. De överensstämmer i huvudsak med de 

regler som tillämpas vid tävlingar utomlands, främst ITU Competition Rules. Avvikelser måste dock uppmärksammas vid svenskt 

tävlingsdeltagande utomlands. 

Reglerna gäller triathlon, duathlon, aquathlon, vintertriathlon, terrängtriathlon, terrängduathlon och paratriathlon. Avvikelser från dessa 

regler får endast ske efter tillstånd av Svenska Triathlonförbundet. 

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

C. TÄVLINGSREGLER

3.3 Förflyttningssätt  

Cykling. Om så är nödvändigt är det tillåtet att gå eller springa med cykeln. Röra sig framåt utan cykel, under cykelgrenen är inte tillåtet. 

Bestraffning: Tillsägelse. Om ej rättelse sker: Diskvalificering. 

3.4.1 Cykel 

L. Byte av cykel eller cykeldelar med annan person får inte ske under tävlingen. 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. Deltagare vars cykel blivit skadad måste själv reparera den eller utan hjälp 

från annan medföra cykeln i mål. Maskinservice får inte anordnas. Bestraffning: Tillsägelse. Om ej rättelse sker: 

Diskvalificering. Verktyg, pump och reservdelar får medföras av den tävlande. 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. Cykelservice hjälp kan av arrangören tillhandahållas under tävlingen på godkända platser och/eller av 

godkända fordon för alla tävlande på medel-/dubbel- eller långdistans (se C.1.10.5). 

4.4. Deltagares utrustning  

Tävlingsdräkt skall bestå av tröja och byxor eller s.k. triathlondräkt. Det är icke tillåtet att löpa med bar överkropp eller med hjälm under löpgrenen. 

Bestraffning: Varning. Om rättelse ej sker: Diskvalificering. Skor enligt fritt val. Nummerlapp bärs fullt synlig framtill. Hörlurar, radio o liknande får ej 
medföras. I övrigt se C 1.14.2 

E. SÄRSKILDA REGLER FÖR AQUATHLON

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER (A) 

1.1 Omfattning i stort 

Aquathlon är en sport som består av grenarna simning och löpning, som tillsammans ställer krav på styrka och uthållighet. 

Grenarna genomförs i regel i ordningen löpning, simning, löpning. Närmare beskrivning av omfattning mm framgår av moment 4 

nedan. 



 

 

 
4.1 Tävlingssträckor 

 

Klass Löpning (km) Simning (meter) Löpning (km) 

Senior 20-34  

Standard 

Lång 

 

2,5 

5 

 

1000 

2000 

 

2,5 

5 

Senior 20-34 (kallt vatten) 

Standard 

Lång 

 

 

 

1000 

2000 

 

5 

10 

Master 35- 

Standard 

Lång 

 

2,5 

5 

 

1000 

2000 

 

2,5 

5 

Master 35- (kallt vatten) 

Standard 

Lång 

 

 

 

1000 

2000 

 

5 

10 

Junior 18-19 

 Standard 

 

2,5 

 

1000 

 

2,5 

Junior 18-19 (kallt vatten) 

Standard 

 

  

1000 

 

5 

Ungdom 16-17  

Standard 

 

2,5 

 

1000 

 

2,5 

Ungdom 16-17 (kallt vatten) 

Standard 

 

  

1000 

 

5 

Pojkar/Flickor 14-15  

Sprint 

 

1,25 

 

500 

 

1,25 

Pojkar/Flickor 14-15 (kallt vatten) 

Sprint 

 

  

500 

 

2,5 

Pojkar/Flickor 12-13  0,625 200 0,625 

Pojkar/Flickor 12-13 (kallt vatten) 

 

 

 200 1,25 

Pojkar/Flickor -11  0,5 100 0,5 

Pojkar/Flickor -11 (kallt vatten) 

 

 100 1 

Motion 

Sprint 

Standard 

 

1,25 

2,5 

 

500 

1000 

 

1,25 

2,5 

Motion (kallt vatten) 

Sprint 

Standard 

 

 

 

500 

1000 

 

2,5 

5 

Motion kort  200 1 

 

SM anordnas på standard- alt. långdistans för seniorer. JSM anordnas för juniorer på standarddistans. RM anordnas för master på 

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

 

4.2 Ordningsföljd mellan grenarna 

Ordningsföljden mellan grenarna skall vara: löpning - simning - löpning.  

Vid för kallt i vattnet (se C.2.2.2 nedan) skall ordningsföljden mellan grenarna vara: simning – löpning. 

 

4.3 Deltider för grenarna tas på följande sätt  

   Löpning - Simning – löpning 

- löpsträcka 1: från start till nergång i vattnet (vattenbrynet eller brygga)  

- simning: från avslut löpsträcka 1 till uppgång ur vattnet (vattenbrynet eller brygga)  

- löpsträcka 2: från uppgång ur vattnet till målgång 

 

Löpning 1 – växling 1 – simning – växling 2 – löpning 2 

- om möjlighet finns kan även tid för växlingen redovisas separat. Denna tid tas då för växling 1 från avslut löpsträcka 1 till nergång i vattnet och 

för växling 2 uppgång ur vattnet till start löpning 2, varvid tiden för löpning 2 räknas från start löpning till målgång. 

 

Simning – löpning (kallt vatten) 

- simning: från start till uppgång ur vattnet (vattenbrynet eller brygga) 

- löpning: från uppgång ur vattnet till målgång 



 

 

 

Simning – växling – löpning (kallt vatten) 

- om möjlighet finns kan även tid för växlingen redovisas separat. Denna tid tas då från uppgång ur vattnet till start löpning, varvid tiden för löpning 
räknas från start löpning till målgång. 

 
5.5 SM/JSM/RM/USM i Aquathlon anordnas enligt samma bestämmelser som för triathlon.  

 

 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER (B) 

 

4. Ansvar. Försäkring 

För deltagande i aquathlontävling i Sverige erfordras tills vidare inte tävlingslicens, undantaget SM, JSM, RM och USM. Svenska 

Triathlonförbundets kollektiva olycksförsäkring för gäller för aquathlon. För deltagande i aquathlontävling utomlands krävs tävlingslicens 

(triathlon). 

 

12.2 Mästerskapstecken i Aquathlon utdelas. Tecknen förses med påskrift AQUATHLON. Not. RF:s medaljer får inte delas ut för RM/USM, se 

B.12.2 Triathlon. 

 

 

 

TÄVLINGSREGLER (C) 
 

1.4 Start 

Aquathlon startar med löpning. Övergång till löpstig (väg) bör ej ske inom de första 500 m. Vid för kallt i vattnet (se C.2.2.2 nedan) startar 

Aquathlon med simning; i vattnet, från stranden eller från brygga. Starten sker i regel samtidigt för samtliga tävlande på aktuell distans. Vid stort 

antal tävlande indelas deltagarna lämpligen i olika startfält. Startfälten bör ordnas så att de bästa står främst eller åldersklassvis. Starten anordnas 

med plats så att hopklumpning undviks. Uppdelning i sidled med damer på en del och herrar på den andra delen är lämplig. Det är inte tillåtet av 

tävlande att starta i tidigare startgrupp än den tilldelade. Bestraffning: Diskvalificering. 

 

      1.14.2 Utrustning  

I en Aquathlon-tävling får tävlande bära/bära med badmössa och simglasögon under första löpgrenen. Efter avslutad simning 

skall tävlande lämna sin utrustning på hänvisad plats i växlingsområdet.  

 
2.2.2 Vattentemperatur 

För aquathlon ändras tävlingen till enbart simning-löpning om vattentemperaturen är under 22 grader. 

 

 
//STF Tekniska kommitté, 2021-02-17 
 
 



 

 

  
    Förbundsstyrelsens proposition 2 

 
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, 2021-02-17 

 
 

Bakgrund:  

Arbetet med att anpassa de svenska reglerna att harmonisera med World Triathlon 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. Vid 

senast årsmötet återkallades motionen för vidare beredning. Förbundet har sedan dess varit i kontakt 

med flertalet länder i Europa med frågeställning. Sportchefen har i sin tur hört sig för med läkare, 

sjukgymnaster och andra länder. Slutsatsen är förslag till beslut att ta bort utväxlingsregeln ur svenska 

reglementet. Noterat att World Triathlon inte har utväxlingsregel. 
 



Förbundsstyrelsens proposition 3: 

Styrelsens förslag avseende STF stadgar 

Bakgrund 

Ändringarna i 3 kap och 5 kap syftar till att öka transparensen, tydlighet och stabilitet inom 
organisationen. Strykningen i 4 kap är en anpassning till verkligheten då arbetsuppgiften 
sedan flera år ligger inom GS befattningsbeskrivning. 

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

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

3 Kap    Förbundsmöte 

3.1 §    Sammansättning 

Årsmöte består av ombud för föreningarna utsedda genom beslut av respektive förenings 

årsmöte eller styrelse. 

Anmälan av ombud till årsmötet ska göras senast en månad innan årsmötet, varvid 
fullmakt från föreningen ska bifogas. I fullmakten ska ombudets rösträtt anges.  

Ombud skall medföra fullmakt från sin uppdragsgivare. I fullmakten skall ombudets rösträtt 

anges. 

Ombud får inte företräda mer än en förening och får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen. 

Om det utsedda ombudet får förhinder att delta på årsmötet kan ersättare anmälas 
fram till årsmötets registrering, varvid fullmakt för ersättaren från föreningen skall 
bifogas. I fullmakten ska ersättarens rösträtt anges. 

3.3 §    Beslutsmässighet samt yttrande- och förslagsrätt 

Årsmöte är beslutmässigt med det antal ombud som efter kallelse i vederbörlig ordning 

deltar i mötets beslut. 

Yttrande- och förslagsrätt vid årsmöte tillkommer - förutom ombuden - förbundsstyrelsens 

ledamöter, hedersledamöter, revisor, ledamöter i förbundets kommittéer och motionär i vad 

avser egen motion. 



 

    

   
Yttranderätt tillkommer RF:s representant representanter från RF, SOK, World Triathlon, 

Europe Triathlon, samt förbundets arbetstagare och med mötets enhälliga samtycke annan 

närvarande. 

Vid årsmöte får representanter för förbundets medlemsföreningar närvara. 
 
 

3.4 §    Tidpunkt och kallelse till årsmötet 

 
Årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad på dag och ort tid och plats som 

förbundsstyrelsen bestämmer. 

Kallelse till mötet utfärdas av förbundsstyrelsen dels genom kungörelse i förbundets officiella 

kungörelseorgan senast tre månader före mötet, dels genom e-post till röstberättigade 

organisationer senast två månader före mötet. 

 

Förslag till föredragningslista för mötet, verksamhets- och förvaltningsberättelser avseende 

föregående verksamhetsår, verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår, 

förbundsstyrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till årsmötet - vilka skall 

vara åtföljda av styrelsens yttrande - samt valberedningens förslag (3.10 §) skall senast tre 

veckor före mötet sändas via e-post till röstberättigade organisationer. 

 

Protokoll från årsmötet skall senast en månad efter årsmötet publiceras på förbundets 

hemsida och skickas via e-post till röstberättigade organisationer. 
 

 
3.10 §    Valberedningen 
 
Valberedningen skall bestå av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet.  
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande samt tillsätter sekreterare.  
 
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så 
bestämmer. Sammanträde kan genomföras per telefon/mail. 
 
Valberedningen skall senast tre fem månader före årsmötet skriftligen fråga dem, vilkas 
mandattid går ut vid kommande årsmötes slut, om de är villiga att kandidera för den 
kommande mandatperioden. Svar inom tre veckor. 
 
Senast två fyra månader före årsmötet skall valberedningen informera medlemsföreningarna 
vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur. 
 
Senast en månad 31 december året före årsmötet får medlemsföreningar avge förslag till 
valberedningen på personer för valen under 3.5 § 13-15 punkterna. 
 
Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningen via e-post sända (se 3.4 § sista st 
ovan) sitt förslag till röstberättigade organisationer beträffande varje val enligt 3.5 § 13-15 
punkterna samt meddela namnen på de kandidater som i övrigt nominerats. 

 
Endast kandidater som är nominerade före 31 december och/eller föreslagna av 
valberedningen är valbara under 3.5 §, punkt 13-15. 
 
Valberedningen skall i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom förbundsstyrelsen. 

 



Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han/hon i denna egenskap fått 
kännedom om. Valberedningens beslut skall protokollföras och efter årsmötet skall 
protokollet överlämnas till förbundsstyrelsen. 

4.1 §    Sammansättning samt kallelse och beslutsmässighet 

Förbundsstyrelsen är, när årsmöte inte är samlat, förbundets beslutande organ. 

Styrelsen består av ordförande samt åtta övriga ledamöter valda av årsmötet samt en 

representant för de aktiva utsedd av de aktiva. Härutöver får den hos förbundet anställda 

personalen utse en ledamot och en personlig suppleant att ingå i styrelsen. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga 

ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs 

att minst hälften av ledamöterna är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom fullmakt. 

Om ordföranden finner det erforderligt, kan dock brådskande ärende avgöras genom skriftlig 

omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast 

därefter följande sammanträdet. 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott, 

som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, 

eller på enskild styrelseledamot eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av 

bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta styrelsen härom. 

5.1 §    Revisorer och revision 

Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av en auktoriserad 

revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen. 

Förbundsstyrelses räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorn senast en 

månad sex veckor före årsmötet. Handlingarna skall efter verkställd revision med 

revisionsberättelsen vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 14 dagar en månad före 

årsmötet. 

/Förbundsstyrelsen 



Förbundsstyrelsens proposition 4 

Svensk Triathlon 2028 

Förbundsstyrelsen föreslår: 
Att årsmötet beslutar att anta vår gemensamma åttaåriga strategi – Svensk Triathlon 2028, 
med en avstämning 2024 om var vi befinner oss i relation till målen och om behov finns göra 
eventuella justeringar.  

Förbundsstyrelsens motivering: 
Svensk Triathlon har sedan 2008 arbetat med strategiska planer som följer den sommarolympiska 
cykeln. Strategidokumenten anger alltid mycket hög ambitionsnivå, riktning och vägen fram. De har varit 
till ovärderlig hjälp och ett stöd i vår utveckling genom åren. Förhoppningen är självklart att detta gäller 
även denna gång. Vår idrott växer, samtidigt som idrottsrörelsen övergripande faktiskt backar.  

Strategin innehåller svensk triathlons gemensamma vision, verksamhetsidé och värdegrund, samt våra 
verksamhetsområden med mål och hur vi når dem. Innehållet tas fram av engagerade medlemmar i 
våra föreningar, tillsammans med förbundsstyrelse och personal. Med hjälp av processledare från RF-
SISU diskuteras nutid och framtid. Allt material och slutsatser sammanställs av förbundsstyrelsens och 
presenteras för att därefter (förhoppningsvis) antas av årsmötet. 

Strategidokumentet Svensk Triathlon 2028 finner du som bilaga efter denna proposition. 

/Förbundsstyrelsen 



SVENSK TRIATHLON 2028

Vision, verksamhetsidé och värdegrund.
Gemensamma mål och hur vi når dem.



VISION

Svensk Triathlon
–

världens bästa!



VERKSAMHETSIDÉ

Svensk Triathlon erbjuder träning,
tävling och gemenskap för alla.



SVENSK TRIATHLON
Svensk Triathlon utgörs av medlemmar, föreningar och förbund. Svensk Triathlon 
arbetar, antingen enskilt eller i samarbete med andra aktörer, för att utveckla och 
sprida idrotten triathlon såväl nationellt som internationellt.

TRÄNING
Simning, cykling och löpning är attraktiv och varierande träning. Alla kan delta 
utifrån sin ambition och kapacitet.

TÄVLING
Genom de skiftande momenten är säkra tävlingar utmanande och roliga för deltagare 
och spännande för publik.

GEMENSKAP
Idrott tillsammans med andra i en förening bidrar till gemenskap, ökat välbefinnande 
och ett bättre samhälle.

ALLA
Triathlon kan utövas och upplevas av alla genom hela livet.



GEMENSKAP

HÄNSYN

ENGAGEMANG

VÄRDEGRUND



GEMENSKAP
All verksamhet inom Svensk Triathlon ska genomsyras av ett inkluderande klimat där vi 

uppmuntrar och motiverar varandra. Genom att arbeta tillsammans kan vi åstadkomma mer. 

Att utöva och engagera sig i triathlon ska förknippas med glädje – då vill man fortsätta.

VÄRDEGRUND



HÄNSYN
Inom Svensk Triathlon står vi för Fair Play. Vi har förståelse och visar respekt för varandra 

både på och utanför tävlingsarenan. Vi tar hänsyn till individers olika förutsättningar för att 

skapa en idrott där alla kan delta.

VÄRDEGRUND



ENGAGEMANG
Alla som vill engagera sig inom Svensk Triathlon ska mötas av en positiv attityd. Vi vill hela 

tiden bli bättre och utvecklas genom att lära av varandra och andra. Att ta ansvar, vara 

delaktig och inspirera andra ska uppmuntras. Vi är nyfikna och vill framåt – det kommer 

utveckla vår idrott till nya nivåer.

VÄRDEGRUND



KÄRNVERKSAMHET

• Arrangemang

• Bredd och motion

• Barn och ungdom

• Elit

• Paratriathlon

STÖDVERKSAMHET

• Marknad

• Kommunikation

• Omvärld

VERKSAMHETSOMRÅDEN



2028 ska Svensk Triathlon

• Arrangera 200 sanktionerade tävlingar:

• Fem internationella tävlingar*

• 20 nationella tävlingar (definieras)

• 40 regionala tävlingar (definieras)

• 135 lokala tävlingar (definieras)

• Ha 40 000 starter.

• Ha etablerat ett stort event med 6 000 deltagare.

*Internationell tävling = sanktionerad av global/internationell organisation

ARRANGEMANG – MÅL



ARRANGEMANG – AKTIVITETER

SF

• Skapa en tydlig struktur, strategi och organisation

• Kategorisera och kvalitetssäkra olika typer av
arrangemang med hänsyn till:

•  nivå – nationell, regional och lokal

•  klasser – tävling, motion, barn- & ungdom och
para

• Säkerställa geografisk spridning

• Ta fram styrdokument avseende sanktion

• Identifiera och stödja nya arrangörer

• Utveckla ett bra stöd för arrangörer

• Ha en kontinuerlig gemensam dialog mellan samtliga
arrangörer

• Uppdatera arrangörsmanualer

• Årligen uppdatera reglementet

• Verka för etablering av internationella tävlingar

• Verka för etablering av fler tävlingar i andra och nya
format

• Ta fram utbildningsprogram för arrangörer, TD*, HD*
och domare

• Erbjuda utbildning för samtliga arrangörer

• Rekrytera, utbilda och certifiera TD, HD och domare

• Samordna gemensam materiel och utrustning

• Uppmuntra och stödja TD och HD att vidareutbilda
sig inom World Triathlons TO**-program

• Certifiera en TO-utbildare

• Samverka med föreningar och destinationer, samt
andra idrotter och aktörer

• Definiera vad de olika tävlingsnivåerna
(internationellt, nationellt, regionalt, lokalt) innebär
kvalitativt

FÖRENINGAR 

• Föreningar

• Arrangera tävlingar

• Motivera och stötta medlemmar att utbilda sig till TD,
HD, domare och TO

• Medverka på arrangörsträffar och utbildningar

• Samverka med förbund samt andra föreningar,
idrotter och aktörer

*TD = teknisk delegat, HD = huvuddomare
**TO = technical official



BREDD OCH MOTION – MÅL

2028 ska Svensk Triathlon

• Ha 300 anslutna föreningar.

• Ha 20 000 medlemmar i föreningarna.

• Ha 7000 licenserade triathleter.

• Ha en trupp med 50 age group på EM/VM i Europa och 
30 age group på VM på annan kontinent.

• Ha egna utbildningar riktade mot bredd och motion.

• Ha 50 föreningar i samarbete med RF-SISU distrikt.



BREDD OCH MOTION – AKTIVITETER
SF
• Kommunicera fördelarna med att vara med i en 

förening

• Underlätta bildandet av en förening

• Arbeta för triathlonverksamhet med geografisk 
spridning

• Förenkla och stödja föreningsarbete

• Etablera triathlon i andra idrottsföreningar

• Utveckla och samordna verksamhet i distrikten

• Samordna och uppmuntra till samverkan och nätverk 
mellan föreningarna i distrikten

• Stimulera till föreningsutveckling i samarbete med 
RF-SISU

• Ta fram en utbildningsplan och arrangera 
utbildningar för motionärer och tränare till motionärer

• Utveckla och erbjuda utbildningar digitalt

• Registrera studietimmar i IdrottOnline

• Skapa fysiska och digitala mötesplatser för dialog 
och information

• Ta fram en plattform för virtuella triathlonbanor

• Stödja och uppmuntra föreningarna att etablera fasta 
triathlonbanor

• Utveckla och marknadsföra age group-representation 
på EM/VM

• Arrangera träningsläger

• Göra tävlingslicensen attraktiv

• Samverka med föreningarna för etablering av större 
triathlontävlingar

• Utveckla föreningsserien i Svenska Triathloncupen

• Marknadsföra och utveckla årets triathlondag

• Samverka med andra aktörer och idrotter

• Utveckla och implementera TryTriathlon konceptet

• Verka för etablering av fler aktiviteter i andra och nya 
format 

FÖRENINGAR 
• Bedriva olika gemensamma aktiviteter så att alla som 

vill kan delta utifrån ambition och kapacitet

• Skapa enkel och effektiv föreningsadministration

• Registrera medlemmar i IdrottOnline

• Utveckla föreningen med hjälp av/ i samverkan med 
RF-SISU

• Utbilda tränare och medlemmar

• Registrera studietimmar i IdrottOnline

• Marknadsföra föreningen och välkomna nya 
medlemmar

• Samverka med andra föreningar och förbund

• Koppla erbjudanden till licensen

• Skapa fasta triathlonbanor

• Genomföra årets triathlondag

• Uppmuntra till och underlätta tävlingsdeltagande



BARN OCH UNGDOM – MÅL

2028 ska Svensk Triathlon

• Ha 60 föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.

• Ha 120 utbildade ledare.

• Redovisa 50 000 deltagartillfällen LOK.

• Arrangera 100 aktiviteter för barn och ungdomar där 
deltagande primeras.

• Verka för trygga idrottsmiljöer i enlighet med ”Idrotten vill” 
och Barnkonventionen.



BARN OCH UNGDOM – AKTIVITETER

SF

• Aktualisera och implementera Tri4fun-konceptet

• Inspirera, rekrytera och utbilda ledare

• Uppdatera utbildningsplanen och arrangera 
utbildningar för barn- och ungdomstränare

• Utveckla och erbjuda utbildningar digitalt

• Registrera utbildningstimmar i IdrottOnline

• Stödja föreningar och ledare att starta och bedriva 
träning och tävling

• Certifiera barn och ungdomsföreningar

• Genomföra nationella läger

• Stödja regionala läger 

• Samordna och uppmuntra verksamhet mellan olika 
föreningar och distrikt

• Initiera samverkan med andra idrotter, organisationer 
och skolor

• Initiera  och etablera ett samarbete med 
Fritidsbanken och liknande aktörer

• Utveckla och implementera TryTriathlon konceptet

• Verka för etablering av fler aktiviteter i andra och nya 
format 

FÖRENINGAR 

• Bedriva träning och tävling i enlighet med Tri4fun-
konceptet

• Rekrytera, uppmuntra och stödja ledare

• Utbilda tränare och medlemmar

• Registrera utbildningstimmar i IdrottOnline

• Rekrytera och behålla unga utövare

• Redovisa LOK-stöd

• Stimulera barn och ungdomar att prova på triathlon i 
lekfulla former (inte nödvändigtvis tävling)

• Arrangera tävlingar, träningstävlingar och Try 
Triathlon aktiviteter

• Samverka med andra idrotter, organisationer och 
skolor 



ELIT – MÅL

2028 ska Svensk Triathlon

• Kvalificering till OS (dam, herr, mix-stafett). 

• Vinna medaljer på internationella mästerskap.* 

• Sex aktiva på topp-100 på World Triathlon Ranking, kortdistans.

• Fyra aktiva på topp-20 på World Triathlon Ranking, långdistans.

• Ha sju elitmiljöer (NIU, RIG, RIU, NEC).** 

* Ta medalj i dam- och herr klass på mästerskap för ungdom, junior, 
U23, senior, långdistans och paratriathlon inom Europe Triathlon, 
World Triathlon och Ironman.

** NIU = Nationell Idrottsutbildning, RIG = Riksidrottsgymnasium, 
RIU = Riksidrottsuniversitet, NEC = Nationellt Elitcentra



ELIT – AKTIVITETER

SF

• Utveckla struktur och organisation

• Utforma tydliga kriterier för elitverksamheten

• Utveckla STF utvecklingsplan

• Initiera och utveckla samarbete med andra länder
och idrotter

• Tydlig satsning på stafett

• Uppmuntra och skapa förutsättningar för fler att
tävla internationellt

• Kvalitetssäkra befintliga elitmiljöer

• Utveckla STF tränarteam

• Rekrytera, utbilda och certifiera elittränare

• Skapa nätverk för tränare (kvinnligt nätverk)

• Genomföra träningsläger och testhelger

• Genomföra relevanta tester och teknikanalyser

• Utveckla ett bra stöd för elitaktiva med kontinuerlig
dialog

• Erbjuda utbildning för elitaktiva

• Skapa förutsättningar för dubbla karriärer

• Erbjuda medicinsk support

• Skapa nätverk för våra elitaktiva

• Verka för etablering av tävlingar i andra och nya format

FÖRENINGAR 

• Medverka på träffar och utbildning

• Samverka med Svenska triathlonförbundet, andra
föreningar, idrotter och organisationer

• Utforma en utvecklingsplan för verksamheten i linje
med STF:s utvecklingsplan

• Rekrytera aktiva på föreningsnivå

• Bedriva och stödja elitverksamhet

• Rekrytera, utbilda och stötta elittränare



PARATRIATHLON – MÅL

2028 ska Svensk Triathlon

• Ha två certifierade klassificerare.*

• Ha 100 klassificerade paratriathleter och 200 starter av 
klassificerade paratriathleter.

• Arrangera SM i paratriathlon samt renodlade paratriathlontävlingar.

• Ha ett paratriathlonlandslag med deltagare på Paralympics samt 
vid VM och EM.

• Ha 30 anslutna föreningar som har paraverksamhet.

* I parasport är de aktiva indelade i olika klasser utifrån egna förutsättningar. Vilken 
klass de aktiva tillhör bestäms av en klassificerare. En klassificerare är en person med 
medicinsk bakgrund som är utbildad enligt internationell standard och som delar in 
de aktiva i olika klasser utifrån en mall framtagen av World Triathlon och International 
Paralympic Commitee



PARATRIATHLON – AKTIVITETER

SF

• Skapa en struktur, strategi och organisation

• Rekrytera och utbilda ledare/tränare 

• Rekrytera och utbilda klassificerare

• Erbjuda aktiva minst två tillfällen för klassificering per 
år på svensk mark

• Rekrytera och stödja aktiva

• Uppmuntra och stödja tävlande

• Utveckla ett arrangörsstöd

• Ta fram en manual för föreningar om paratriathlon

• Samverka med andra idrotter och länder

• Samverka med forskare och andra aktörer

• Skapa träningsförutsättningar på RIG, NIU och 
eftergymnasial miljö

• Utforma kriterier för elitverksamhet

• Sammanställa tillvägagångssätt för att söka 
finansiering för föreningar och aktiva

• Säkerställa finansiering för paratriathlon efter 
projektets slut 

FÖRENINGAR 

• Välkomna och underlätta för paratriathleter i 
föreningens verksamhet

• Samverka med andra föreningar, idrotter och 
organisationer

• Erbjuda paraklasser i arrangemang

• Erbjuda TryTriathlontillfällen



MARKNAD – MÅL

2028 ska Svensk Triathlon

• Ha tecknat samarbetsavtal till ett totalt värde av tio 
miljoner kronor/år (kontant och/eller VIK*) från:

•  Sponsorer

• Destinationer 

• Andra organisationer / finansiärer

• Fortsatt vara top-10 bland SF i avseende egenfinansiering.

*Value In Kind – varor eller tjänster, istället för kontanter



MARKNAD – AKTIVITETER

SF

• Ha en tydlig process och strategi för att skaffa fler 
och behålla befintliga samarbetspartner:

1.  Utveckla och skapa våra erbjudande

2.  Paketera våra erbjudande

3.  Definiera våra modeller på partnerskap

4.  Identifiera våra tänkbara parter, deras behov   
 och uppsidor av samarbetet

5.  Bearbeta potentiella partner

6.  Teckna samarbetsavtal

7.  Aktivera, utveckla och behålla partnerskapet

• Rekrytera och utbilda ambassadörer från 
föreningarna som medverkar vid aktivering och 
fungerar som kommunikatörer mellan föreningar och 
förbund

• Ta fram och tillhandahålla generellt material till 
föreningarna och elitaktiva att använda för deras 
partnerskap 

FÖRENINGAR 

• Medverka via ambassadörer vid aktivering av 
partnerskap

• Medverka via medlemmar vid aktivering som även 
gynnar lokalt

• Ta del av partners erbjudande och samarbete lokalt

• Vid val mellan likvärdiga varor och tjänster prioritera 
partner som valt att samarbeta med svensk triathlon

• Motivera och inspirera lokal partner att även 
samarbeta centralt



KOMMUNIKATION – MÅL

2028 ska Svensk Triathlon

• Ha skapat och etablerat en tydlig identitet – vad står 
Sweden Triathlon för?

• Ha byggt upp ett värde att samarbeta och stärka relationerna 
mellan förbundet, föreningar, arrangörer och partners.

• Äga vår egna mediaproduktion.

• Attrahera fler till att börja med triathlon och till att delta på 
våra arrangemang.

• Fokusera på innehållet och kvaliteten på våra olika digitala 
plattformar istället för antal följare.



KOMMUNIKATION – AKTIVITETER

SF

• Skapa ett långsiktigt utvecklande, strukturerat, 
enhetligt och fokuserat kommunikationsarbete. Det 
ska löpande anpassas efter verksamheternas och 
marknadens behov. Arbetet ska innehålla:

• En tydlig kommunikationsplan (intern & extern)

• Hur vi tillsammans bygger vår identitet

• En tydlig grafisk manual

• Verktyg för att skapa mervärde och stärka våra 
relationer; förbundet – föreningar, förbundet – 
arrangörer samt förbundet – partners 

• Identifierat våra kommunikativa målgrupper för att 
kunna skapa anpassad kommunikation

• Skapat en tydlig och strukturerad arbetsgrupp

• Erbjuda aktiviteter (praktiska/teoretiska) för olika 
målgrupper för att bygga relationer

• Inkludera våra elitaktiva i vår kommunikation

• Skapa innehållsrikt material som inspirerar, t.ex för 
vår Youtube-kanal, podcasts och liknande

• Livesända våra egna arrangemang

• Samarbeta med andra förbund inom liknande 
element för att skapa en gemensam eller egen 
mediaproduktion

• Delta på aktuella och givande nätverksträffar, 
utbildningar och kurser

• Erbjuda digitala samt fysiska utbildningar och 
workshops för våra målgrupper

• Bjuda in till regelbundna utvärderings-/
utvecklingsmöten 

FÖRENINGAR 

• Ta del av och aktivt använda sig av det 
kommunikations material som förbundet skapar 
som verktyg för att utveckla och förbättra den 
gemensamma kommunikationen

• Delta på intressanta och aktuella närverksträffar, 
utbildningar och workshops som RF-SISU 
tillhandahåller

• Medverka på sammankomster/möten som förbundet 
bjuder in till för att tillsammans utvärdera och 
utveckla relationsbyggandet

• Ta del av STF:s enkätundersökningar eller 
utvärderingsmaterial

• Underlätta för medlemmar att ta del av 
förbundsinformation

• På regional/lokal nivå samverka och erbjuda 
aktiviteter (praktiska, inspirerande, teoretiska) med 
olika målgrupper för att bygga relationer 

• Skapa egna Instagram-profiler



OMVÄRLD – MÅL

2028 ska Svensk Triathlon

• Vara representerat i viktiga organ, såväl nationellt
som internationellt.

• Få gehör och påverka beslut för svensk idrotts och
triathlons bästa.

• Bidra till god samhällsutveckling.



OMVÄRLD – AKTIVITETER

SF

• Aktivt medverka på World Triathlon och Europe 
Triathlon kongresser och andra sammankomster

• Aktivt medverka på Riksidrottsmöte och 
Riksidrottsforum samt RF:s övriga sammankomster

• Aktivt medverka på SOK:s årsmöte och övriga 
sammankomster

• Aktivt medverka i utredningsgrupper av intresse

• Ge remissvar på viktiga och relevanta utredningar 
och förslag

• Bedriva aktivt opinionsarbete

• Omvärldsbevaka nationellt och internationellt

• Utbilda inom verksamhetsområdet Omvärld 

• Öka kommunikationen kring Omvärld 

• Omvärldsanalys bör genomföras

• Rekrytera, motivera och stötta föreningar att 
engagera sig inom verksamhetsområdet 

• Ta fram en plan för representation internationellt

• Skapa en samverkansgrupp/lokala nätverk

• Inventera vilka nätverk/forum/plattformar vill vi 
förekomma i

• Samverka med andra idrotter

• Omvärldsbevaka även på den kommersiella sidan

FÖRENINGAR 

• Omvärldsbevaka lokalt och nationellt 

• Engagera sig i RF-SISU distriktsförbund

• Engagera sig i idrottspolitiska frågor lokalt

• Engagera sig lokalt (förening-stad/kommun) 

• Aktivitet lokalt (STF-skola-förening-stad/kommun)

• Rekrytera, motivera och stötta medlemmar att 
engagera sig i verksamhetsområdet

• Skapa samverkansgrupp/lokala nätverk



www.svensktriathlon.org



Beslutsunderlag 

Styrelsemöte: 2021-02-10

Verksamhetsområde: Elit 

Ämne: Beslut, elitläger Playitas 

Förslagsställare: Angela Fox 

Förslag till beslut:  
Mitt förslag till beslut är att vi godkänner läger på Playitas för våra elitaktiva. 

Bakgrund: 
Varje år har vi möjlighet att arrangera två elitläger på playitas för 8 elitaktiva under två veckor 
inom ramen för vårt avtal med Apollo. Tidigare år har vi rest i januari och mars, men i år har 
vi bokat 15-29 mars och 15-29 november. 

Inför elitkommittémötet måndagen 8 februari hade jag samlat in underlag och gjort en 
riskanalys för att kunna ta ett beslut om vi ska resa i mars och i så fall vilka som ska bli uttagna. 
I mitt underlag har jag varit noggrann med att undersöka vad som gäller i våra 
förbundsförsäkringar kopplat till olycksfall, om någon blir sjuk i covid-19 på plats, om någon 
blir satt i karantän och vad som täcker kostnader om vi blir fast i en look down på plats. 
Beslutar vi att åka, kommer vi se till att alla aktiva och ledare har full försäkring för olycksfall, 
covid-19 och krisberedskap.  

Under hösten 2020 har jag varit på Playitas vid två tillfällen i samband med att Sveriges 
Olympiska kommitté arrangerat läger. Gabriel Sandör hade Playitas som träningsbas under 
fem veckor och de sista veckorna anslöt Andreas Carlsson för att de skulle kunna träna 
tillsammans. Vi upplever alla att Playitas med tanke på situationen och de regler som gäller 
på anläggningen är en säker träningsmiljö.  

För er information, så har jag även varit i kontakt med flertalet förbund i Sverige och andra 
internationella triathlonförbund som kommer ha läger på Playitas under våren.  

Blir beslutet att åka, kommer jag åka med som ledare tillsammans med Andreas Thell som är 
tränare på NIU i Malmö. För samtliga i gruppen kommer vi då vara noga med att alla 
begränsar sina kontakter 48h innan avresa, att vi reser säkert till/från flygplatsen, är noga 
med handhygien och att bära munskydd. 

/Angela Fox 
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