
  
 

 
 PROTOKOLL  
  

Styrelsemöte 
2021-09-26 

Plats: Scandic Upplands Väsby 

 

Närvarande: Henrik Nöbbelin (ordförande), Ria Damgren Nilsson (v. ordförande), Jonas 

Hedeback, Jannike Linné, Tobias Marklund, Jonas Rylander, Johanna Green, Åke Lantz 

och Jenny Nilsson (aktivas representant), Lotta Johansson (personalens representant) och 

Ola Silvdahl (GS adjungerad), samt Jonas Haglund (valberedningen) 

 

Frånvarande: ingen. 

 

1. Mötets öppnande 

Henrik hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

2. Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes med tillägg punkt 15.3, medverkan SDF syd. 

 

3. Val av justeringsperson 

 Beslutades att välja Jonas R som justeringsperson. 

 

4. Föregående protokoll 

Genomgång och godkännande av protokoll från föregående möte 2021-06-28 (bilaga 1). 

 

 
5. Besluts- och projektförteckning 

Besluts- och projektförteckningen bordlades till nästa möte (bilaga 2).  

 

  



  
 
6. Ekonomi 

6.1 Budget och utfall 

Informerades att inget aktuellt utfall kan presenteras detta möte. Dels har Lotta fått täcka i 

andra verksamhetsområden och behöver komma i kapp med bokföring, dels och 

framförallt kommer inte nivå på tilldelning av kompetensstöd 2021 från RF att bli beslutad 

förrän någon gång i oktober.  

 
7. Arrangemang  

7.1 Arrangemang allmänt 

 Informerades om verksamheten (bilaga 3). 

 

 
8. Bredd och motion 

8.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 4). 

  

9. Barn och ungdom 

9.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 5).  

 

10. Elit 

10.1 Allmän information  

Informerades om verksamheten (bilaga 6). 

 

 

11.  Paratriathon 

11.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 7).  

 

 

12.  Marknad, kommunikation och media 

12.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 8). 

 

 

 



  
 
13.  Omvärld 

13.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten.  

 
 
14.  Kansli och personal 

14.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten.  

 
 
15.  Övriga ärenden 

15.1 Media 

Henrik N Informerade om kontakter från media.  

 

15.2 Ansökningar RF 

Henrik N informerade om de ansökningar som skickats in till RF. 

 

15.3 SDF-konferens 

Informerades att Jannike är STF:s/distrikt SYD:s representant på SDF-konferens (Halland, 

Blekinge, Skåne och Småland) 12-13 november 2021. 

 

 

 
16. Kommande möten 

 
2021-11-27 Digitalt/Göteborg 
 
2022-01-22 Stockholm 
 

 
 
 
  



  
 
 
 
17. Mötet avslutas 
 

 

 

Vid protokollet: Mötesordförande: 

 

 

________________________ ________________________ 

Ola Silvdahl Henrik Nöbbelin 

  

 

Justeras: 

 

 

________________________ 

Jonas Rylander 



  
 

 

 PROTOKOLL  

  

Styrelsemöte 

2021-06-28 

Plats: Digitalt 

 

Närvarande: Henrik Nöbbelin (ordförande), Ria Damgren Nilsson (v. ordförande), Jonas 

Hedeback, Jannike Linné, Tobias Marklund, Jonas Rylander, Johanna Green, Åke Lantz, 

Lotta Johansson (personalens representant), Elin Bommenel (valberedningen) samt Thomas 

Rehn (valberedningen). 

 

Frånvarande: Jenny Nilsson (aktivas representant) och Ola Silvdahl (GS). 

 

1. Mötets öppnande 

Henrik hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

2. Närvaro 

Se ovan. Beslutades att välja Jannike som sekreterare. 

 

3. Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes. 

 

4. Val av justeringsperson 

Beslutades att välja Johanna som justeringsperson. 

 

5. Föregående protokoll 

Genomgång och godkännande av protokoll från föregående möte 2021-05-08 (bilaga 1). 

 
 

6. Besluts- och projektförteckning 

Besluts- och projektförteckningen gicks igenom och uppdaterades (bilaga 2).  

 

 

 



  
 

7. Ekonomi 

7.1 Budget och utfall 

Lotta presenterade budget och utfall per 2021-05-31 (bilaga 3-5).  

 

Riksidrottsstyrelsen har beslutat om 220 miljoner i s.k. återstartsstöd 2021 för att "mildra negativa 

ekonomiska konsekvenser av Covid-19 för idrottsverksamhet i hela landet, underlätta uppstart av 

verksamhet och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet". Stödet villkoras utifrån en 

återstartsplan som respektive förbund måste presentera för RF. 

 

Beslutades att utse ordförande som ansvarig för presentationen av en sådan återstartsplan. 

 

7.2 Budget 2022-- bidrag & egen finansiering (bilaga 6)  

Intern info. 

 

 

8. Arrangemang  

8.1 Arrangemang allmänt 

 Informerades om verksamheten (bilaga 7). Regeringen offentliggjorde den 28 juni nya riktlinjer 

per den 1 juli och som påverkar idrotten: “För motionslopp och liknande idrottstävlingar utomhus 

görs justeringar som innebär att deltagartaket enbart gäller i start- och målområdet. 

Bestämmelsen gäller även för idrottstävlingar med bansträckning som genomförs på väg, på 

eller i vatten eller i skog och mark. Samtidigt höjs deltagartaket till 900 idrottsutövare.” Dessa 

nya riktlinjer offentliggjordes efter de beslut som styrelsen tog i maj enligt 8.3 nedan. 

 

8.2 Info TK (bilaga 8). 

 

8.3 Anmäla beslut SM och STC från 2021-05-24: 

 

1. Beslutades att ställa in tävlingen Stockholm Triathlon/SM på olympisk distans 2021 och att 

anmälda (de som flyttades från 2020) erhåller en fri startplats 2022. 

 

2. Beslutades att om den nya begränsningen innebär 150 deltagare per tävling/dag, kommer MAXI 

Linköping Triathlon (SM sprint och stafett) enbart att arrangeras för klasserna 14-15 (pojk/flick), 16-

17 (ungdom), 18-19 (junior), 20- (elit), och para, vilket innebär att motions- och masterklasser ställs 

in. Beslutades vidare att anmälda i klasser som inte genomförs erhåller en fri startplats 2022. 

 



  
 

3. Beslutades att tävlingarna MAXI Linköping Triathlon, Säter Triathlon, Arlandastad Triathlon, 

Hallsta Triathlon och Arlandastad Duathlon (SM duathlon) givet nya förutsättningarna blir de som 

ingår i Svenska Triathloncupen (STC) 2021, och att STC 2021 enbart arrangeras för klasserna 14-

15 (pojk/flick), 16-17 (ungdom), 18-19 (junior) och 20- (elit). 

 

4. Beslutades att tilldela Vansbro Triathlon SM på medeldistans 2022. 

 

 

9. Bredd och motion 

9.1 Allmän information  

Informerades om verksamheten (bilaga 9). 

 

 

10. Barn och ungdom 

 10.1 Allmän information 

 Informerades om verksamheten (bilaga 10). 

 

 

11. Elit 

11.1 Allmän information  

Informerades om verksamheten (bilaga 11). 

 

 

12.  Paratriathlon 

12.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 12). 

 

 

13.  Marknad, kommunikation och media 

13.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 13). 

 

14.  Omvärld 

14.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 14).  



  
 

 

15.  Kansli och personal 

15.1 Allmän information 

 

16.  Övriga ärenden 

 16.1 Erasmus (bilaga 15-16) 

Beslutades att STF ska ingå i det beskrivna Erasmus+ projektet, och verkar för att det ska 

resultera i ett positivt resultat, under förutsättning att projektet godkänns av EU under senare 

delen av 2021.  

 

Beslutades vidare att Jannike och Ria leder STF del av projektet och flaggar om hjälp behövs 

för att ta fram underlag eller material.  

 

16.2 Verksamhetsområden  

Beslutades att syfte och mål med arbetsgrupperna kopplade till STF verksamhetsområden är att 

definiera hur vi når Strategi 2028 samt dess organisation. 

 

Beslutades att följande ledamöter ingår i respektive arbetsgrupp ihop med medarbetare på kansliet: 

      Arrangemang: Åke, Jannike - Üve, Lotta 

      Bredd och motion: Johanna - Lina 

      Barn och ungdom: Åke - Lina 

      Elit: Tobias, Ria - Angela 

      Paratriathlon: Henrik - Camilla, Mikael, Maja 

      Marknad & Kommunikation: Jonas H, Jonas R, Jannike - Ola, Maja 

      Omvärld: Ria - Ola 

 

16.3 Styrelsearbete kopplat till pandemiläget 

Återkoppling om styrelsens uppfattning och hanteringen av pandemisituationen. 

 

16.4 Styrelsens sammansättning 

Milla Jonson har meddelat att hon lämnar sitt styrelseuppdrag per den 17 maj 2021. 

 

 

17. Kommande möten 

2021-09-26 Upplands Väsby tillsammans med kansliet 
 

2021-11-27 Digitalt/Göteborg 
 

2022-01-22 Stockholm 
 



  
 

 

18.  Mötet avslutas 

 

 

Vid protokollet: Mötesordförande: 

 

 

________________________ ________________________ 

Jannike Linné Henrik Nöbbelin 

  

 

Justeras: 

 

 

________________________ 

Johanna Green 



   

    

 

 

Besluts- och projektförteckning 

 

Uppdaterad efter styrelsemöte 2021-06-28 

 

A. Beslut 

Beslut: Ansvarig: Beslutsdatum: Klart datum: Notering:    

1. Uppsala Triathlon – varumärke Ola 2021-01-31  + Henrik J 

2. Uppföljning motioner årsmöte 2020 (Sala+Slite) Åke 2021-01-31  + kansli 

3. Uppföljning motion årsmöte 2020 (Anna S) TK 2021-01-31 

4. Årsmöte 2022, planering Jonas H 2021-04-15  + Ria, kansli 

5. Riktlinjer domare TK 2021-05-08   

6. Erasmus Ria 2021-06-28  + Jannike 

7. Återstarsplan till RF Henrik 2021-06-28 2021-08-31 + kansli 

8. Arbetsgrupper verksamhetsområde Alla 2021-06-28 2021-09-26 Uppstartmöte 



   

    

 

B. Projekt 

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

1. Kampanj Supporter 2010 Ola 30 aug 2009   vilande projektidé 

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

  

 

C. Policybeslut  

1. 19 nov 2006 - Arbetsordning kommittéer  

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

verksamheten inom kommittén verksamhetsområde fattas av kommittén. 

 

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

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

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

b) att ansvarig förbundskapten inte tar ut elitaktiv på grund av att representationen inte ryms inom verksamhetens budget  

 



   

    

 

3. 16 november 2008 – Resepolicy 

Beslutades att anta en resepolicy för STF. 

 

4. 1 maj 2012 - TD och HD 

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

utomstående förening. 

 

5. 9 november 2013 Ekonomi 

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

 

6. 9 november 2013 Arvoden 

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

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

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

linje med verksamhetsplan och budget, förhandlas, beslutas av behörig person etcetera). 

 



   

    

 

7. Annonspolicy (uppdaterad 29 januari 2012) 

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

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

 

9. 23 oktober 2010 - Medverkan styrelsemöte  

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

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

 

10. 9 november 2013 Kompispriser 

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

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

 

 

 



   

    

 

D. Inriktningsbeslut 

1. 19 januari 2013 – ekonomi 

Beslutades att anta en inriktning om att till 2015 nå RF:s mål avseende ett eget kapital motsvarande löner och ingångna avtal i sex månader. 

 

E. Anmälan om jäv 

 

 

 

 

 

 



 

    
   

Informationsunderlag   

 

Styrelsemöte: 2021-09-26  

Verksamhetsområde: Arrangemang 

Författare: Annika Knutsson 

 
Maxi Linköping Triathlon 
Det var första evenemanget vi kunde genomföra efter att restriktionerna kring 
pandemin lättade. Rent planeringsmässigt har det hela tiden varit en avvägning 
mellan att vilja köra ordentligt och anpassa genomförandet utifrån rådande läge.  
 
Då detta var andra gången evenemanget genomfördes i Linköping kunde vi använda 
föregående års genomförande som mall som vi sedan utvecklade. Otroligt bra 
samarbete med Visit Linköping, övriga myndigheter och samarbetspartner under hela 
planeringsfasen. Tydlighet i vad som förväntades och vad vi kunde förvänta oss av 
inblandade parter.  
 
Genomförandet fortsatte i samma anda och evenemangsområdet utanför Saab 
Arena och arenan i sig med dess utrymmen är optimalt och passade vårt evenemang 
mycket väl. Otroligt proffsigt bemötande från Visit Linköping, där projektledare och 
övrig operativ personal mer än väl uppfyllde våra förväntningar.  
 
Vi kunde på tävlingsdagen välkomna både ungdom, junior, elit, para, masters och 
motionärer till våra tävlingar och trots färre deltagare än förväntat genomfördes fina 
tävlingar med fantastiska resultat. 

 
 
Utvärdering 
Utvärderingarna från deltagare och funktionärer är inte sammanställda ännu. 
 
Arlandastad Triathlon 
Denna tävling hade ett annorlunda upplägg med först en simdel i Bollstanässjön och 
sedan förflyttades tävlingen till Arlandastad Testtrack och där kördes de andra två 
momenten. Cykeln startade med hjälp av en jaktstart utifrån resultatet ifrån 
simningen. En liten skara deltagare från 14-15 år upp till senior startade och 
genomförde väldigt fina tävlingar.  

 
 
 
/ Annika Knutsson 



 

    
   

Informationsunderlag  

 

Styrelsemöte: 2021-09-26 

Verksamhetsområde: Bredd & Motion  

Författare: Lina Hörnbäck 

 

 

Information om vad som har hänt och vad som planeras: 

 
Föreningsutveckling – projekt 
Arbetet tillsammans med RF-SISU i vårt projekt kring en mer systematiserad 
föreningsutveckling fortsätter. På måndag den 20/9 sjösätts projektet där första 
steget är två utbildnings- och informationsträffar tillsammans med respektive 
idrottskonsulent i varje RF-SISU distrikt. Målet är sedan att RF-SISU konsulenterna 
utför en uppsökande verksamhet med föreningsbesök där konsulenten arbetar 
utifrån Svensk Triathlon 2028 och arbetsmaterial med reflektion och uppgifter som är 
skapat av Lina tillsammans med idrottskontakten på RF. RF-SISU konsulenterna 
kommer i samråd med Lina boka in besök hos föreningar som vill ha ett strategiskt 
arbete i sin förening och arbetets utsträckning kommer anpassas efter föreningens 
vilja och behov. Allt för att strategiarbetet skall kännas enkelt och motiverande.   
 
Utbildning 
Arbetet med att utveckla vårt utbildningsutbud fortsätter. Just nu fortgår 
kartläggningsarbete där vi går igenom nuvarande utbildningar och planerar för nya 
utbildningar som skall komma till. Vi har nu utvärderat vilka utbildningar som skulle 
vara aktuella genom en enkät som medlemmarna fått svara på och i diskussioner 
inom de olika verksamhetsområdena på kansliet. RF har även startat upp ett nätverk 
för utbildningsansvariga på respektive förbund där Lina deltagit under två tillfällen 
för att få tips och reflektera kring den nya utbildningsstrukturen med andra SF. 

 
Try Triathlon 
Under sommaren har Try Triathlon konceptet varit i full gång och flertalet föreningar 
har använt vårt prova på koncept i sina miljöer. Vi har från STFs sida försökt besöka 
alla föreningar som varit en del av konceptet minst en gång under sommaren för att 
stötta, motivera och nätverka. Vi har besökt bland annat Löddeköping, Härnösand, 
Stockholm och Väsby. Det har runt om i landet arrangerats aktiviteter för alla 
målgrupper med målet triathlon för alla. 
 
Breddläger 
På grund av pandemin har årets breddläger tillsammans med Apollo ställas in. Nu har 
dialogen med Apollo inför nästkommande år startat och ett nytt samarbetsavtal finns 
på plats. Under 2022 diskuteras just nu 4-5 breddläger i samarbete med apollo till 
olika destinationer. För att bredda lägerkonceptet och aktivera flera av våra partners 
spånar vi även på olika weekend läger i Sverige tillsammans med Scandic för att 



 

    
   

inkludera och välkomna fler av våra medlemmar att träna, mötas och utbildas med 
oss. 
 
 
/Lina Hörnbäck 



 

    
   

Informationsunderlag  

 

Styrelsemöte: 2021-09-26 

Verksamhetsområde: Barn & Ungdom  

Författare: Lina Hörnbäck 

 

Information om vad som har hänt och vad som planeras: 

 
Try Triathlon 
Under sommaren genomfördes flertalet Try Triathlon aktiviteter för barn och unga 
där de fick möjlighet testa på vår idrott i flera av våra föreningar.  
 
I samband med Maxi Linköping Triathlon arrangerades en Try Triathlon aktivitet för 
att ersätta tri4fun klasserna som tyvärr uteblev från tävlingen pga. Pandemin. Under 
aktiviteten deltog barn och unga i alla åldrar och körde ett lekfullt lopp med härlig 
stämning där föräldrar och nära kunde heja på. 
 
Under hösten planeras att köra try triathlon i samverkan med flera föreningar under 
bland annat höstlovet.  
 
Övningsbank 
Just nu planeras inspelningen av en ny övningsbank som kommer vara i form av 
inspirationsvideos med övningar från olika moment i triathlon. Övningsbanken 
kommer filmas med syfte att stötta och inspirera tränare och ledare i sin planering av 
aktivitet och träning. Videorna kommer filmas mot målgrupperna bredd, barn & 
ungdom samt para.  
 
Sommaraktiviteter i förening 
Under sommaren har flera föreningar genomfört olika sommaraktiviteter för barn 
och unga i form av bland annat träningsdagar eller läger. Aktiviteterna har varit 
otroligt uppskattade och efter säsongens slut kommer ett större reportage publiceras 
på tri4fun.se där respektive förening berättar om sina aktiviteter. Genom att visa 
detta hoppas vi motivera fler att skapa aktiviteter för barn i sina föreningar.  
 
Ledarkonferens 
Under november planerar vi att genomföra årets ledarkonferens. Temat för 
konferensen kommer vara välmående idrottare och tränare. Just nu pågår dialog 
med olika kompetenspersoner som skall utbilda och ett datum för träffen håller på 
att fastställas. Träffen kommer även i år ske digitalt eller genom ett hybrid alternativ 
om pandemin tillåter. Konferensen kommer välkomna tränare och föreningsledare 
från alla våra föreningar. 
 
 
 

 



 

    
   

 
För information om verksamhetsöverskridande projekt (föreningsutveckling, 
utbildning och try triathlon) se informationsunderlag Bredd och Motion. 
 
 
/ Lina Hörnbäck 



 
 

  
   
Informationsunderlag - Elit 
Verksamhetsområde: Elit 
Författare: Angela Fox 
 

Information om perioden 2021-06-21 till 2021-09-16 

 
Ironman Lake Placid, New York, USA – 26 juni 2021 
På startlinjen som proffs fanns från Sverige Lisa Nordén 37 år, tävlar för HiQ Sports Club samt Rasmus 
Svenningsson 29 år som tävlar för Race and Shine Sports Club. För Lisa innebar tävligen hennes första 
start på en Ironmandistans och som hon imponerar i ett riktigt tight och spännande lopp med att ligga 
i toppen under hela tävligen och är först över mållinjen på totaltiden 09:11:26. Rasmus har under 
säsongen 2021 fått till flera imponerande och riktigt fina lopp, här vann han på tiden 08:13:25. De båda 
stod för fantastiska prestationer, vilket också innebär att de kvalificerat sig till Ironman Kona 2021.  

Ironman Gdynia, Polen – 8 augusti 2021 
Robert Kallin stod för en fin prestation på Ironman Gdynia i polen, när han avslutade starkt och sprang 
in på en andra plats strax efter James Teagle (GBR) och före Chris Mintern. 

Ironman Europamästerskapen, Frankfurt  
16 augusti kröntes Patrik Nilsson till Europamästare på Ironman Frankfurt med tiden 7:59:21. 
Mer än 1 500 idrottare samlades i Tyskland för IRONMAN Européen Championship på distansen 3,8 
km simning, 185 km cykel och 42km löpning. Det blev ett fantastiskt starkt lopp för Patrik med en tät 
pallstrid, där kvalplatsen till Ironman Kona, Hawaii 2021 är säkrad. Loppet är dock framflyttat till 
Februari 2022. 
 
Junior European Cup, Banyoles 
I början av september åkte sex juniorer till Banyoles, Spanien för att tävla på en junior europacup, Axel 
Rosencrantz, Emil Frayon, Hampus Månsson, Oskar Arvidsson, Tilda Månsson och Linn Suchomel. 
Konkurrensen var tuff med en stor bredd från de stora triathlonnationerna, Spanien, Italien, Portugal, 
Canada och Frankrike. Axel blev tyvärr sjuk, men utöver det så presterade våra juniorer på topp, där 
Tilda vann överlägset och Hampus avslutade med en fantastisk löpning och en andraplats.  
 
World Triathlon Cup, Karlovy Vary  
För Gabriel Sandör fortsätter tävlingssäsongen, där första tävlingen i ett block var en världscup på 
olympisk distans. Tävlingsbanan i Karlovy Vary klassas som en av de tuffaste och passar Gabriel perfekt, 
där resultatet blev en fin 7:e plats och bästa placeringen på en världscup på olympisk distans.  
 
VM långdistans, Almare, Amsterdam 
Jesper Svensson och Alexander Berggren var uttagna att representera Sverige på långdistans VM och 
distansen 3.8km simning, 180 km cykel och 42.2 km löpning. Det börjar med en snabb simning, där 
både Jesper och Alexander är med i täten, följt av vass cykling där Jesper tillsammans med Kristian 
Høgenhaug (DEN) tar ledningen för att sedan följas sida vid sida i 30 km på löpningen. Kristian vinner 
två minuter före Jesper som går i mål på 7.39.25. Alexander gör ett bra lopp, trots en felsimning och 
en punktering med tiden 8.33.16. Imponerande prestationer och fantastiskt kul med en silvermedalj. 
Tiden 7.39.25 är en av de snabbaste tiderna någonsin på distansen.  
 



 
 

  
   
VM för U23 och Senior i Edmonton 
Elitkommittén beslutade att ställa in U23 VM och VM i Edmonton p.g.a. strikta restriktioner i Canada 
som vi inte kunde leva upp till. Antalet startande slutade på under 40 av 70 startplatser p.g.a. 
restriktioner och orimlig höga kostnader för tester, kost och logi.  
 

Ungdoms EM i Alanya 
Selma Wesman, Tilda Månsson, Paul Frayon och Oscar Lilja var uttagna att representera Sverige på  
Ungdoms EM individuell och i mix-stafett i början av oktober. Tyvärr var vi tvungna att ställa in 
ytterligare ett mästerskap, då UD förlängt avrådan för icke nödvändiga resor till Turkiet. 
 
Rekrytering NIU tränare till Upplands Väsby 
Rasmus Andersson har valt att flytta hem till Småland, där han blev erbjuden en 100% tjänst 
som lärare. Skola, förbund och förening har därför under augusti och september arbetat med 
att rekrytera en ny tränare till NIU triathlon. Vi har haft flera bra kandidater och intervjuer, 
där vi förhoppningsvis har allt klart i slutet av september. 
 
Verksamhetsplaner för RIG och NIU 
Under september månad har vi skrivit enskilda verksamhetsplaner för våra träningsmiljöer på RIG 
och NIU. Arbetet har varit ett samarbete mellan rektor, idrottssamordnare på skolan, tränarna och 
förbundets sportchef. Verksamhetsplanen ger oss en tydlig röd tråd i hur vi ska arbeta tillsammans 
och bygger på förbundets samt respektive skolas strategiska plan. Planerna skickas in till RF varje år 
och kommer användas som ett levande dokument i utvecklingsarbetet med respektive miljö.  
 
STF Tränarmöte 
Vi kommer fortsätta ha ett digitalt tränarmöte med våra verksamma elittränare på DSA, RIG och NIU 
en gång i månaden för att stämma av nuvarande status i respektive miljö, hur tränarna samt deras 
aktiva mår och att aktivt arbeta med olika frågor. Målsättning är att ha en tätare dialog mellan förbund 
och tränarna, mellan tränare och tränare och att vi blir ett tightare team.  
 
SOK  
Under hösten 2021 planerade Sveriges Olympiska kommitté för ett läger på Playitas.. För Talang2022 
triathlon, kommer Marcus Vernström (RIG tränare) vara med tillsammans med Andreas Carlsson.  
 
Olympisk offensiv, kvinnliga tränare  
Annie Andersson som är tränare på NIU i Falun och en del av Svenska Triathlonförbundets tränarstab 
för landslagsverksamheten har blivit antagen i SOK programmet olympisk offensiv. Programmet startar 
upp i september 2021 och har som målsättning att utbilda och utveckla kvinnliga tränare mot att vara 
en del av truppen mot OS 2028 eller 2032. Annie har tillsammans med SOK sportchefer och förbundets 
sportchef arbetat fram en individuell utvecklingsplan för utbildning och aktiviteter. Hösten 2021 
påbörjas även SOKs tränarprogram.  
 
Planerade aktiviteter framåt 

• 18 september, World Triathlon Championship Series, Hamburg 
• 18-19 september, Ironman 70.3 World Championship 
• 19 september, Ironman Klagenfurt 
• 25-26 september, European Chmpionship (olympisk), Valencia 



 
 

  
   

• 14-17 oktober, World Triathlon (junior), Bermuda  
• 1ggr/mån – Digitalt tränarmöte med våra elittränare 
• Rekrytering RIG 2022 (oktober - december) 
• Rekrytering NIU 2022 (1 december – 31 januari) 
• Tester på Bosön (oktober-november) 
• Uppdatering av STF utvecklingsplan 
• Strategiarbete och elitplan mot 2028 

 
 
/Angela 
 



 

    
   

Informationsunderlag - Paratriathlon  

 

Styrelsemöte: 2021-09-26 

Verksamhetsområde: Paratriathlon 

Författare: Camilla Oldberg 

Information om vad som har hänt och vad som planeras: 

• Arrangemang 
Sommaren har innehållit ett flertal aktiviteter, alltifrån prova på tillfällen till 
föreläsningar och tävlingar. Totalt har strax över fyrtio deltagare fått möjlighet 
att prova på triathlon i olika delar av Sverige. Dessutom har vi haft totalt fem 
deltagare i paraklass i samband med våra tävlingar i Linköping och Arlandastad. 
Både tävlingar och prova på tillfällen har fungerat fantastiskt bra och vi börjar 
känna oss varma i kläderna och redo att växla upp en nivå säsongen 2022.  
Under hösten har vi ytterligare några prova på tillfällen inbokade.  
 
• Elit 
Helgen 24-26 september arrangeras EM i triathlon i Valencia och vi har två 
paratriatleter på startlinjen. Det känns otroligt kul att två deltagare har lyckats 
kvala in i tävlingen och jobbet att få dem till start har byggt på en laginsats från 
personalen på kansliet. Även om elitverksamhet inte ligger prioriterat i projektet 
Triathlon för alla är det en viktig del för sporten på sikt samt en framgångsfaktor 
för att sprida ordet om paratriathlon och få fler att få upp ögonen för vår idrott.  

 
• Utbildning 
Under hösten ligger stort fokus på att ta fram ett digitalt utbildningsmaterial. 
Samarbete sker med Bredd och Motion för att ta fram ett brett material för 
föreningar att kunna ta del av som innehåller övningar för både para och icke 
para.  
 
• Marknadsföring och kommunikation 
I somras spelade vi in en inspirationsfilm om paratriathlon. Filmen fick stor 
spridning genom bland annat Allmänna Arvsfonden och Fritidsbanken och 
kommer att användas under projektperioden för att på ett enkelt sätt ge ökad 
kunskap om sporten och inspirera till rörelse.  
 
Under hösten planeras nya digitala inspirationsträffar liknande konceptet Digitalt 
idrottscafé dit vi kommer att bjuda in inspirerande föreläsare med koppling till 
parasport. Träffarna kommer att vara gratis och öppna för föreningar, 
medlemmar och samarbetspartners.   
 
• Utrustning 
Under sommaren köptes utrustning in för att kunna arrangera prova på tillfällen. 
Utrustningen är nu på plats och utgör en viktig pusselbit i att göra sporten mer 
tillgänglig. I september tas de första kontakterna med projektledarna i projektet 
Parateket som drivs av Fritidsbanken. Målet är att tillsammans med Parateket 
underlätta för prova på verksamhet kopplat till våra föreningar runt om i landet.  



Informationsunderlag

Styrelsemöte: 2021-09-26  

Verksamhetsområde: Marknad och kommunikation 

Författare: Maja Carlsson  

Information om vad som har hänt och vad som planeras: 

För första gången någonsin har en förbundstävling likt svenskt mästerskap, 
Maxi Linköping Triathlon haft en digital livesändning av tävlingen. 
Produktionsbolaget som hade uppdraget var Filmbruket som utifrån 
förutsättningarna skapade en mycket bra livesändning. Sändningen gjordes 
via tjänsten Vimeo. Totalt hade sändningen/länken cirka 5 500 besökare varav 
cirka 3000 tittare. Alla förbundspartners samt Visit Linköping hade med 
valfritt material som gick som ”reklam” under livesändningen. Samarbetet oss 
(STF och Filmbruket) emellan utifrån förutsättningarna har varit mycket bra 
och redan nu har dialoger förts för att utveckla samarbete och produktionen 
för kommande säsong. Livesändning Maxi Linköping Triathlon  

Tack vare många fina framgångar för svensk triathlon har även synligheten 
ökat i riksmedia. Rapporteringen av Patrik Nilssons vinst i Frankfurt gjorde 
bland annat av SVT Sport, Radio Sporten och Sportbladet.  

Jesper Svenssons VM silver i Almere rapporterades bland annat i SVT Sport, 
Aftonkuriren, Sveriges Radio  och inslag på Radiosporten samt flera olika 
lokalmedier. 

Lokalmedia har varit på plats och rapporterat på våra mästerskapstävlingar, 
Linköpings Corren och Borås Tidning.  

Trots utebliven närvara för svensk triathlon på OS i Tokyo sändes alla 
tävlingarna på TV (Discovery) där Annie Thorén var expertkommentator och 
gjorde ett fantastiskt jobb där hon informerade och förklarade samt 
marknadsförde sporten och svensk triathlon.  

Team Sweden Triathlon shopen nummer fyra hos Trimtex är från den 22 
september öppen fram till 31 oktober. Denna gång med höst/vinter 
sortiment. Kontinuerlig kontakt har fört mellan oss (kansliet) och vår kontakt 
på Trimtex gällande vårt samarbete och vi har fått mycket positiv respons från 
dem att de är nöjda med samarbetet. Deras synlighet har ökat i och med de 
framgångar svensk triathlon har haft under säsongen. 



 

    
   

Avtal mellan STF och Apollo Sports & Playitas är förlängt. Innehållet i avtalet 
är de samma som tidigare år.  
 
Riksidrottsförbundet, Svenska Spel i samarbete med Tillsammans för fler i 
rörelse bidrog med Hejapriset x2 till vinnarna av Arlandastad Triathlon. Priset 
innebär en prischeck på 10 000kr där vinnaren erhåller 5000kr och donerar 
5000kr till valfri förening. Dem bidrog även med priser till övriga pristagare.  
 
Huski Chocolate som förbundet ej har någon anknytning med eller någon form 
av samarbete med bidrog med produkter vid målgången samt priser till 
prispallen på Arlandastad Triathlon.  
 
Enervit Sportdryck som förbundet ej har någon anknytning med eller någon 
form av samarbete med var på plats under Maxi Linköping Triathlon för demo 
och försäljning av sina produkter samt stod för all dryck till vätskestationen till 
både Maxi Linköping Triathlon och Arlandastad Triathlon. Dem hade även 
med sig egen branding som användes till hela vätskestationen på Maxi 
Linköping Triathlon.  
 
Förbundets kommunikatör har medverkat på flera olika lokala arrangemang 
och aktiviteter. Det har varit mycket uppskattat från alla då de gett bra 
möjligheter att bygga och skapa relationer. Det har även bidragit till att vi har 
kunnat öka synligheten och möjligheten att rapportera kring vad som händer 
inom svensk triathlon via olika sociala kanaler.  
 
Ytterligare förfrågan från PwC Sverige har tillkommit oss där dem återigen är 
intresserade av att genomföra en intern triathlon med hjälp från förbundet.  
 
Tillsammans med JS Sverige sitter vi nu i produktionsfasen för vår digitala och 
fysiska broschyr.  
 
Under ett prova på tillfälle för paratriathlon hade vi filmare på plats för att 
skapa en introduktions/informations/inspirationsvideo om vad paratriathlon 
är. Triathlon för alla – video. 
 
/ Maja Carlsson 
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