
  
 

 
 PROTOKOLL  
  

Styrelsemöte 
2022-02-20 

Plats: Digitalt 

 

Närvarande: Henrik Nöbbelin (ordförande), Jonas Hedeback, Jannike Linné, Tobias 
Marklund, Jonas Rylander, Åke Lantz, Johanna Green samt Lotta Johansson (personalens 

representant), Jenny Nilsson (aktivas representant) och Ola Silvdahl (GS adjungerad), 

samt Elin Bommenel (valberedningen). 

 

Frånvarande: Ria Damgren Nilsson 

 

1. Mötets öppnande 

Henrik hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

2. Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes med tillägg punkt 8.1 (NM 2022). 

 

3. Val av justeringsperson 

 Beslutades att välja Jonas Hedeback som justeringsperson. 

 

4. Budget 2022 

Beslutades att anta justerad budget för 2022.   1-3   

 

5. Motioner 

5.1 Anna Sohlberg – Se över STF stadgar.  4 
Beslutades att anta skriftlig motivering till tidigare beslut. 5  

5.2 Väsby SS - Förändring av tävlingssträckor och bankontroll. 6 
Beslutades att anta skriftlig motivering till tidigare beslut. 7 



  
 

5.3 Väsby SS - Införa åldersklasser från 20 år.  8 
Beslutades att anta skriftlig motivering till tidigare beslut. 9 

5.4 Stöcke TC Järnet - Publicering av motioner och propositioner. 10 
Beslutades att anta förslaget (dess innebörd), men att det skall formaliseras.  11 

5.5 Gävle TK - sekreterare i stadgarna.  12 
Beslutades att anta skriftlig motivering till tidigare beslut. 13 

 

 
6. Propositioner 

6.1 Proposition regeländringar   14 

Beslutades att anta förslag på regeländringar i enlighet med bilaga 14. 

 

 
7. Årsmöte 

7.1 Förberedelse årsmöte 2022 

Anmäldes beslut 2022-02-14 om att årsmötet 2022 blir fysiskt i Göteborg. 
Dock flyttas den tänkta festen på framtiden (se beslut från 2021-11-27 punkt 

15.3). 

 

7.2 Val på årsmötet 

Informerades om valberedningens arbete inför årsmötet.  

 

 
8. NM 2022  

8.1 Nordiskt Mästerskap 2022   15 

 Beslutades att arrangera NM i Sprint och Mixed relay inom ramen för SM 

sprint och mixed relay i Linköping Triathlon 2022-06-06, givet att tävlingen 

erhåller destinationsstöd även avseende NM. 

 
 
9.  Kommande möten 

19 mars 2022 – årsmöte, Göteborg. 
 
 
10.  Mötet avslutas 



  
 
 

 

Vid protokollet: Mötesordförande: 

 

 
________________________ ________________________ 

Ola Silvdahl  Henrik Nöbbelin 

 

 

  

Justeras: 

 
 

________________________ 

Jonas Hedeback 



Svenska Triathlonförbundet

Budget 2022

Budget 2022

Ingående balans 2 500 494 

INTÄKTER

Arrangemang 3 060 000 

Bredd & Motion 894 939 

Barn & Ungdom 569 000 

Elit* 995 000 

Paratriathlon RF/STF 0 

Paratriathlon Arvsfonden 2 500 460 

Marknad** 550 000 

Kommunikation 180 000 

Omvärld 0 

Ledning 0 

Kansli 0 

Personal 1 382 000 

Gemensam 3 783 000 

Distrikt 0 

Summa intäkter 13 914 399 

KOSTNADER

Arrangemang 2 660 000 

Bredd & Motion 594 939 

Barn & Ungdom 569 000 

Elit* 1 435 000 

Paratriathlon RF/STF 0 

Paratriathlon Arvsfonden 2 500 460 

Marknad 350 000 

Kommunikation 380 000 

Omvärld 70 000 

Ledning 225 000 

Kansli 330 000 

Personal 4 600 000 

Gemensam 200 000 

Distrikt 0 

Summa kostnader 13 914 399 

VERKSAMHETENS RESULTAT 0 

FINANSIELLA INVESTERINGAR 0 

ÅRETS RESULTAT 0 

Utgående balans 2 500 494 

* 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 325.000 kronor

där produkterna används inom alla verksamhetsområden. Ytterligare förhandlingar pågår.

Intäkter och kostnader avseende Utbildning ryms inom respektive verksamhetsområde.

*SOK ej inlagt varken som intäkt eller kostnad, nettot samma.



Svenska Triathlonförbundet

Budget 2022 detalj - Intäkter 

Budget 2022

Ingående balans 2 500 494 

INTÄKTER

Arrangemang

Stockholm 1 235 000 

Linköping 650 000 

STC Tävlingar Övrigt 100 850 

Arrangemang Övrigt 100 400 

Sanktionsavg./Försäkring 423 750 

TD/HD/TO/Domare/TK 0 

RF Återstartsstöd Arrangemang 550 000 

Bredd & Motion

Playitas/Aqua 110 000 

AG Tävlingar 0 

Bredd Övrigt 0 

RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott 362 630 

TRY Triathlon 52 309 

RF Återstartsstöd Bredd & Motion 370 000 

Barn & Ungdom

RF Verksamhetsstöd B&U 519 000 

Träning 0 

Tävling 0 

Tri4fun Koncept 0 

Utbildning 0 

Föreningsutveckling 0 

Barn & Ungdom Övrigt 0 

RF Återstartsstöd Barn & Ungdom 50 000 

Elit

RF Verksamhetsstöd Elit 680 000 

SOK stöd 

Senior/U23 5 000 

Junior 5 000 

Ungdom 5 000 

Lång 0 

Duathon/Vinter Triathlon 0 

Elit Övrigt 0 

DSA 0 

Tränarutveckling 0 

RF Återstartsstöd Elit 300 000 

Paratriathlon RF/STF 0 

Paratriathlon Arvsfonden 2 500 460 

Marknad 400 000 

RF Återstartsstöd Marknad 150 000 

Kommunikation

RF Återstartsstöd Kommunikation 180 000 

Omvärld

RF stöd Projekt International 0 

Ledning 0 

Kansli 0 

Personal

RF stöd Projekt Sportchef Landslag X 400 000 

SOK stöd Sportchef 0 

RF Verksamhetsstöd B&U 400 000 

NIU Malmö 112 000 

RF Återstartsstöd Personal 470 000 

Gemensam

RF org. stöd SF 2 153 000 

Medlemsavgifter 330 000 

Licenser 1 300 000 

Gemensam Övrigt 0 

Distrikt 0 

Summa intäkter 13 914 399 



Svenska Triathlonförbundet

Budget 2022 detalj - Kostnader 
Budget 2022

KOSTNADER

Arrangemang

Stockholm 1 217 620 

Linköping 601 500 

STC Tävlingar Övrigt 143 000 

Arrangemang Övrigt 115 880 

Sanktionsavg./Försäkring 15 000 

TD/HD/TO/Domare/TK 17 000 

RF Återstartsstöd Arrangemang 550 000 

Bredd & Motion

Playitas/Aqua 50 000 

AG Tävlingar 0 

Bredd Övrigt 5 000 

RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott 117 630 

TRY Triathlon 52 309 

RF Återstartsstöd Bredd & Motion 370 000 

Barn & Ungdom

Träning 80 000 

Tävling 80 000 

Tri4fun Koncept 105 000 

Utbildning 190 000 

Föreningsutveckling 20 000 

Barn & Ungdom Övrigt 44 000 

RF Återstartsstöd Barn & Ungdom 50 000 

Elit

SOK stöd

Senior/U23 395 000 

Junior 210 000 

Ungdom 165 000 

Lång 50 000 

Duathon/Vinter Triathlon 0 

Elit Övrigt 130 000 

DSA 150 000 

Tränarutveckling 35 000 

RF Återstartsstöd Elit 300 000 

Paratriathlon RF/STF 0 

Paratriathlon Arvsfonden 2 500 460 

Marknad 200 000 

RF Återstartsstöd Marknad 150 000 

Kommunikation

IT, Webb, Domäner 82 300 

STF MF/Kommunikation 88 200 

Kommunikation Övrigt 29 500 

RF Återstartsstöd Kommunikation 180 000 

Omvärld

RF 500 

SOK 3 700 

Europe Triathlon 21 000 

World Triathlon 43 000 

Omvärld Övrigt 1 800 

Ledning

Årsmöte 90 000 

Styrelsmöten 85 000 

Ledning Övrigt 50 000 

Kansli 330 000 

Personal inkl. Övrigt 4 130 000 

RF Återstartsstöd Personal 470 000 

Gemensam 200 000 

Distrikt 0 

Summa kostnader 13 914 399 

VERKSAMHETENS RESULTAT 0 

FINANSIELLA INVESTERINGAR 0 

ÅRETS RESULTAT 0 

Utgående balans 2 500 494 



Motion till Svenska Triathlonförbundets årsmöte 2022 
 
 
Revidera Svenska Triathlonförbundets stadgar  
 
Svenska Triathlonförbundets stadgar behöver ses över och bättre anpassas till RF:s 
Stadgemall för Specialförbund och RF:s Kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och 
föreningar.  
 
 
Jag yrkar på att: 
 

1. STF:s stadgar ses över och anpassas till RFs: Stadgemall för specialförbund  
2. STF:s stadgar ses över och anpassas till RF:s Kod för demokratisk styrning av 

idrottsförbund och föreningar 
 
 
Bilagor: 
RF:s Stadgemall för Specialförbund – med normalstadgemall för SDF 
RF:s Kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar 
 
 
Anna Sohlberg, Triathlon Väst 
 
 
 
Triathlon Väst utlåtande 
Triathlon Västs styrelse har inte koll på till vilken grad den stadgemall och kod som Anna 
yrkar på har setts över av Svenska Triathlonförbundet. Då Anna har utvecklat och sett över 
Triathlon Västs stadgar är vår bedömning att hon är väldigt insatt i detta område, och att det 
därmed finns ett behov att se över såväl stadgemallen som koden, i enlighet med vad Anna 
yrkar på.  
 
/Triathlon Västs styrelse, genom ordförande Fredrik Überbacher 
 
 
 
 



Förbundsstyrelsens yttrande 

Motion från Anna Sohlberg - översyn stadgar 

 

Jag (Anna Sohlberg) yrkar på att: 

1. STF:s stadgar ses över och anpassas till RFs: Stadgemall för specialförbund  

2. STF:s stadgar ses över och anpassas till RF:s Kod för demokratisk styrning av 
idrottsförbund och föreningar. 

Se motion på sidan före denna. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

Att årsmötet beslutar att avslå motionen. 

 

Förbundsstyrelsens motivering: 

STF:s stadgar med ett antal förändringar antogs efter en genomarbetning vid förra årsmötet 
med mycket stor majoritet.  

Syftet var att som många SF och i linje med internationell praxis avseende good governess 
skapa ökad transparens, en tydligare process, ge valberedningen (och medlemmarna) 
möjlighet till ett bra arbete i att säkerställa kandidaters lämplighet utifrån exempelvis jäv, 
belastning och kvaliteter etcetera. Vidare önskade årsmötet med ändringarna minska risken 
för och skador vid ”fullmaktsfiske”, något som tyvärr förekommit bland medlemmar. Allt 
med det övergripande målet att säkerställa såväl den demokratiska processen både formellt 
och reellt, som organisationens utveckling och stabilitet.  

Riksidrottsstyrelsen (RS) granskar årligen våra (och alla specialidrottsförbunds - SF) stadgar. 
Härvid är RS:s uppdrag att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot RF:s stadgar eller 
på annat sätt är olämpliga. RS har vid sin granskning efter ändringarna i våra stadgar inte 
funnit att skäl att påkalla ändring. 

Stadgar skall alltid löpande ses över och liksom organisationen i sig utvecklas och anpassas 
till sin omvärld och närtid. Det arbetet är och skall vara ständigt pågående.  

Givet att STF:s stadgar i sin nuvarande form antagits av en stor majoritet av 
medlemsföreningarna i närtid, att RF inte funnit skäl att påkalla ändring på grund av 
olämplighet, att översyn görs löpande där medlemmar och styrelse kan föreslå ändringar 
som en majoritet sedan beslutar om, finner inte förbundsstyrelsen att det finns skäl att 
besluta om en särskild översyn. 

/ Förbundsstyrelsen 



 

 

 

Motion: Förändring av tävlingssträckor och bankontroll 

 

Att anpassa svenskt reglemente till internationellt reglemente gällande 

tävlingsdistanser samt avvikelser på tävlingsdistanser. En tävlingsbana bör 

eftersträva att vara följsam med de geografiska förutsättningar som finns på 

platsen för arrangemanget. 

 

BAKGRUND: 

I svenskt reglemente finns bestämmelser att en given distans ÄR vissa sträckor. 

Vi, Väsby SS Triathlon vill att en distans ska vara: Bestämd, upp till eller inom ett 

spann. Utöver detta vill vi att en tolerans på 10% avvikelse tillåts på 

cykeldistansen. Max 5% på Medel- och Långdistans. 

I nuvarande reglemente kallas en distans för standardlängd. Till detta har 

bestämmelser om tolerans för hur mycket en standardlängd får avvika.  

Max 5% är satt.  

SM, JSM, USM-tävlingar får ha en avvikelse på 2%.  

Avvikelse över 2% på SM-tävlingar ska godkännas av STF´s Tekniska Kommitté. 

Av naturliga skäl blir det snäva max taket för avvikelse mer påtagligt ju kortare 

distansen (sprint och supersprint). Avvikelser blir mindre betydelsefull på 

medeldistans och långdistans.  

Det snäva regelverket gällande avvikelser i reglemente upplever vi, Väsby SS 

Triathlon skapar onödigt krångel för en tävlingsarrangör. Krångel i samband med 

bandragning och bidrar inte på ett positivt sätt till upplevelsen för deltagare på 

tävlingar. I synnerhet inte på tävlingar med SM status.  

Även om inte alla klasser innefattas av 2 % regeln så är det vanligt att alla klasser 

tävlar på samma bandragning om det är samma distans. I realiteten innebär detta 

att alla klasser som tävlar på samma distans påverkas av 2 % regeln. 

Väsby SS Triathlon önskar att en tävlingsbana bör eftersträva att vara följsam 

med de geografiska förutsättningar som finns på platsen.  

Den nuvarande regeln om 5% respektive 2% (SM) avvikelse påverkar cyklingen och 

löpningen mest. De snäva avvikelsereglerna resulterar i att tävlingsbanan många 

gånger får onödiga små ”tarmar” med 180-graderssvängar. Dessa skarpa svängar 

har marginell betydelse för tävlingsmomentet enligt oss. Korta avtagsvägar med 

180-graderssvängar innebär också att en arrangör måste bemanna dessa punkter, 

med funktionärer för att säkerställa att deltagare inte genar. Att behöva avsätta 

en eller två funktionärer för att stå och vakta en kon vid en avsides gata eller 

grusväg är onödigt om det går att undvika. 



 

 

 

Förslaget innebär inte att en bandragning med sk. Hårnålar eller180-
graderssvängar inte får finnas utan förslaget syftar till att underlätta för 
arrangörer att kunna ha större valmöjligheter i val av bandragning.  

För tävlingsarrangörer som för diskussioner med länsstyrelsernas olika 

remissinstanser som utfärdar tillstånd om cykeltävling på väg vill vi med förslaget 

kunna avlasta arrangörer kravet i tävlingsreglementet på nästintill exakta 

distanser. Vidare tror vi att med vårt förslag om lättnader gällande 

standardlängder så öppnar svensk triathlon upp för fler platser i vårt land där det 

blir möjligt att arrangera triathlontävlingar. För deltagare/tävlande så blir 

distanserna unika men lika för alla. 

 

I svenskt reglemente står att läsa idag: 

A. GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

4.1 Tävlingssträckor Simning, cykling och löpning på följande sträckor*  

Gren Lång 

distans 

Medeldistans/ 

Dubbel-

olympisk 

Olympisk-

distans 

Sprintdistans Minidistans 

Simning 4 km/3,8 

km 

1,9 km/3,0 

km 

1,5 km 0,750 km max 0,400 

km 

Cykling 120 

km/180 

km 

90 km/80 km 40 km 20 km max 10 km 

Löpning 30 

km/42,2 

km 

21 km/20 km 10 km 5 km max 4 km 

*Tävlingssträckor må anpassas till lokala förhållanden och avkortas i motions- och 

ungdomsklasser. Distanserna för cykel‐ och löpmomentet får avvika från 

standardlängd med max 5%. Avvikelser över 2% på SM‐tävlingar ska godkännas 

av STF:s Tekniska Kommitté. 

Vidare i reglementet under Administrativa bestämmelser går att läsa: 

B. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

7. Bankontroll, uppföljning Distanserna för cykel‐ och löpmomentet får avvika från 

standardlängd med max 5%. Avvikelser över 2% på SM‐tävlingar ska godkännas 

av STF:s Tekniska Kommitté.  

Vid viktigare tävlingar, t ex mästerskaps- och serietävlingar, utförs bankontroll 

m.m. av en teknisk delegat (TD), utsedd av Svenska Triathlonförbundet. 

NYTT FÖRSLAG 

Vi vill att Svenska Triathlonförbundets tävlingsreglemente anpassas till World 

Triathlon Sport Competition ruels gällande distanser där en distans ska vara 

antingen: Bestämd, upp till eller inom ett spann. Utöver detta vill vi införa:  



 

 

 

En tolerans på 10% avvikelse tillåts på cykeldistansen, förutsatt att tekniska 

kommittén ger sitt godkännande. För Medel- och Långdistans blir denna tolerans 

begränsad till 5%. 

 

Det förslag som vi vill införa och ersätta A. Gemensamma bestämmelser 4.1 samt 

tillägg är som följer: 

4.1 Tävlingssträckor Simning, cykling och löpning på följande sträckor*  

Gren Simning Cykel Löpning 

Lagstafett 250m till 300m 5km till 8km 1.5km till 2km 

Supersprint-

distans 

250m till 500m 6.5km till 13km 1.7km till 3.5km 

Sprintdistans Upp till 750m Upp till 20km Upp till 5km 

Olympiskdistans 

(Standarddistans) 

1500m 40km 10km 

Medeldistans  1900m till 3000m 80km till 90km 20km till 21km 

Långdistans 1000m till 4000m 100km till 200km 10km till 42.2km 

 

*Tävlingssträckor må anpassas till lokala förhållanden och avkortas i motions- och 

ungdomsklasser. Distanser för cykel får avvika från standardlängd med max 10%. 

Max 5% på Medel- och Långdistans. Avvikelser ska godkännas av STF:s Tekniska 

Kommitté. 

(TILLÄGG) 

Rekommenderade distanser är: 

Gren Långdistans Medeldistans/ 

Dubbelolympisk 

Olympisk-

distans 

Sprint-

distans 

Super-

sprint/Mini-

distans 

Simning 4 km/3,8 km 1,9 km/3,0 km 1,5 km 0,750 

km 

max 0,400 

km 

Cykling 120 km/180 

km 

90 km/80 km 40 km 20 km max 10 km 

Löpning 30 km/42,2 

km 

21 km/20 km 10 km 5 km max 4 km 

 

4.4 Avvikelser från A.4.1 och/eller A.4.2, som arrangör anser vara nödvändiga, 

anmäls och motiveras vid sanktionsansökan. Om simmomentet måste utgå på 

grund av för låg vattentemperatur m.m. (se C.2.2.2) kan detta ersättas av ett extra 

löpmoment (duathlon). Ett sådant alternativ bör förberedas och anges i inbjudan 

och/eller i information. 

Vidare föreslår vi också ändringar under B. ADMINISTRATIVA 

BESTÄMMELSER 7. Bankontroll, uppföljning 



 

 

 

7. Bankontroll, uppföljning  

Distanser för cykelmomentet får avvika från standardlängd med max 10%. Max 5% 

på Medel- och Långdistans. Avvikelser över ovan nämnda procentsatser på SM‐

tävlingar ska godkännas av STF:s Tekniska Kommitté.  

Vid viktigare tävlingar, t ex mästerskaps- och serietävlingar, utförs bankontroll 

m.m. av en teknisk delegat (TD), utsedd av Svenska Triathlonförbundet. 

 

Reglementet ses över av Tekniska kommittén så att förändringar görs på alla 

relevanta ställen i dokumentet i enlighet med motionen. 

 

MÅL 

Med förändringen i reglementet gällande distanser och avvikelser från 

standardlängd vill Väsby SS Triathlon möjliggöra:  

• Att göra bra tävlingar ännu bättre, genom att tävlingsbanan har som 

huvudsyfte att vara följsam med de geografiska förutsättningarna som finns 

på platsen  

• Skapa förutsättningar för fler platser att arrangera tävlingar på  

• Att tävlingsbanan blir säker för deltagare genom att underlätta för 

arrangörer att välja bort farliga passager eller delar av banan som inte 

lämpar sig för tävling  

• Öka arrangörers möjligheter och flexibilitet gentemot myndigheter gällande 

tillstånd för tävling på väg 

 

/Styrelsen, Väsby SS Triathlon 

Upplands Väsby 2022-01-04 

 

 



 

 

 

 

 

REFERENSER 

Utdrag ur World Triathlon Sport Competition rules 

10.5 Bike: 

a. A 10 % tolerance marginal will be accepted for the distance of the bike segment 

provided that it has been approved by the Technical Delegate. In the middle and 

long distance events, this tolerance is limited to 5 %. 

 

15. MIDDLE AND LONG DISTANCE EVENTS 

15.2 Distances: The course should have demanding hills and challenging 

technical aspects. A 5% tolerance margin will be accepted for the distance of the 

bike course, provided it has been approved by the Technical Delegate. 

 

TRIATHLON:  

 Swim Bike Run Minimum age 

required 

Team relay 250m to 300m 5km to 8km 1.5km to 2km 15 

Super Sprint 

Distance 

250m to 500m 6.5km to 13km 1.7km to 3.5km 15 

Sprint Distance Up to 750m Up to 20km Up to 5km 16 

Standard 

Distance 

1500m 40km 10km 18 

Middle Distance 1900m to 3000m 80km to 90km 20km to 21km 18 

Long Distance 1000m to 4000m 100km to 200km 10km to 42.2km 18 

 

 

 



Förbundsstyrelsens yttrande 

Motion från Väsby SS Triathlon  

”Förändring av tävlingssträckor och bankontroll” 

Se motion på sidan före denna. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

Att årsmötet beslutar att bifalla förslaget om förändring av tävlingssträckor och bankontroll 
med ändring att föreslagna distanser under punkt 4.1 ”Tävlingssträckor Simning, cykling 
och löpning på följande sträckor” uppdateras efter World Triathlons reglemente som 
uppdaterades den 28 januari 2022. 

Att årsmötet beslutar att ändringen träder i kraft efter att STF´s reglemente är uppdaterad. 

 

Förbundsstyrelsens motivering: 

Genom de senare åren har förutsättningarna för att kunna lägga banor för arrangörer blivit 
mera utmanande än tidigare. Med flera krav och påverkningar från myndigheter gör det 
svårare att få till banorna så bra som möjligt, samtidigt som man ska behålla säkerheten 
samt leverera rättvisa tävlingar för de tävlande.  

Vi ser en utmaning för arrangörer för att kunna ta fram banor med rätt längd då vi håller 
oss i det fria. Gator, torg, landsväg mm är vår arena och tävlingsbanor behöver kunna 
anpassa sig mera till det befintliga terräng. Att ha större marginal kan underlätta för våra 
arrangörer och samtidigt uppmuntra flera arrangörer att starta en tävling. 

Förbundsstyrelsen är positiva till ändring som motionären, Väsby SS Triathlon, föreslår.  
Motionen har kommit STF tillhanda innan World Triathlon hade publicerat regeländringar 
och med detta föreslår förbundsstyrelsen att distanserna ändras/uppdateras enligt World 
Triathlon reglemente (uppdaterad 28 januari 2022) enligt tabellen nedan. Detta för att 
återigen närma oss till det internationella reglementet. 

Gren  Simning Cykel Löpning 
Lagstafett 250m till 300m 5km till 8km 1.5km till 2km 
Supersprintdistans 250m till 500m 6.5km till 13km 1.7km till 3.5km 
Sprintdistans Upp till 750m Upp till 20km Upp till 5km 
Olympiskdistans 
(Standarddistans) 1500m 40km 10km 

Medeldistans 1900m till 30002999m 80km till 90km 20km till 21km 
Långdistans 10003000m till 4000m 10091km till 200km 1022km till 42.2km 

 



 

 

Motion: Förändring av klassindelning 
 

Att möjliggöra för triathleter att tävla triathlon i åldersklasser från det kalenderår 

vederbörande fyller 20 år. Att ytterligare anpassa svenskt reglemente till World 

Triathlon Competition Rules i fråga om åldersklasser sk. Age group. 

Implementering i reglementet gäller från 1/1 2023 

 

BAKGRUND 

I svenskt reglemente 5.1 Klassindelningar tävlingsklass står: 

M 20/K 20 Män/Kvinnor 20–34 år Senior 

I internationellt reglemente finns åldersgrupper från 20 år och uppåt och det är 

valbart om man vill tävla i senior eller åldersgrupp (masters) från 20 års ålder. 

Steget från junior till senior kan tyckas naturligt om man varit med i sporten från 

unga år. Det finns dock ett flertal som börjar med triathlon när de är över 20 år. 

Många har fyllt 30 år då de upptäcker triathlon. De kan komma från andra 

idrotter utan att ha tävlat i triathlon tidigare. Om de vill tävla tvingas de delta i 

seniorklass där drafting är tillåtet.  

Enligt Väsby SS Triathlon, (VSS tri) finns det många under 35 år som tränar i 

klubbar tillsammans med Masters som inte kan ställa upp i tävlingar nationellt 

som master.  

Svensk triathlon förlorar dessa personer helt från tävlingsklass på nationella 

tävlingar.  

Idag väljer många triathleter mellan 20–34 år att endast tävla på internationella 

tävlingar (där de kan få tävla i sin åldersgrupp, individuellt och utan drafting) 

eller anmäler sig i motionsklass fastän de egentligen vill delta i tävlingsklass.  

Motionsklass urholkas som instegslopp och som klass för ”prova på” då startfältet 

är spretigt, sett till prestation, vilket i sin tur kan skrämma bort nybörjare från 

sporten. 

Väsby SS Triathlon har flera medlemmar som inte tävlar alls på svenska 

mästerskapstävlingar av just den anledningen att det saknas mastersgrupper för 

de under 35 år. Sannolikt beter sig medlemmar i andra svenska föreningar 

likadant. 

  



 

 

NYTT FÖRSLAG 

Inför i svenskt reglemente mastersgrupper från 20 år och uppåt på liknande sätt 

som det står inskrivet i World Triathlon Competition Rules 

2.5 Eligibility:  

h.)  

(iv) 20 to 24 (M20)/(F20);  

(v) 25 to 29 (M25)/(F25);  

(vi) 30 to 34 (M30)/(F30);  

(vii) Etc. 

I svenskt reglemente ska det enligt detta förslag stå: 

5.1Klassindelning tävlingsklass  

 

   Tillåtna 

distanser 

M 20/K 20 Män/Kvinnor Från 20 år Senior Samtliga 

M 20/K 20 -”- 20-24 år Masters 20 -”- 

M 25/K 25 -”- 25-29 år Masters 25 -”- 

M 30/K 30 -”- 30-34 år Masters 30 -”- 

M 35/K 35 -”- 35-39 år Masters 35 -”- 

Etc.     

Tillägg till texten som följer efter tabellen 5.1 

- - - Klasstillhörigheten bestäms av den ålder som uppnås under tävlingsåret, även 

för World Triathlon och Europe Triathlon. Män/Kvinnor från 20 år och som tävlar i 

tävlingsklass betraktas som senior om inget annat aktivt val görs. För tävlingar i 

SM finns bara seniorklass för Män/Kvinnor från 20 år. Masters kan bara tävla i 

RM. 

Reglementet ses över av Tekniska kommittén så att förändringar görs på alla 

relevanta ställen i dokumentet i enlighet med motionen. 

 

MÅL 

Med möjligheten att välja mastersgrupper från det år man fyllt 20 år hoppas vi att 

fler kommer ställa upp på nationella tävlingar utan att seniorklassen kommer 

urholkas. Svensk triathlon kommer få fler licenserade triathleter. Motionsklass 

kommer bli instegsklass och jämnare utifrån enskilda prestationer och därmed 

locka fler deltagare.  

Sverige ska ha en stark seniorklass/elit. Seniorklass ska särskilt premieras i form 

av mästerskapstecken och prispengar. Med mastersklasser från 20 år kommer vi 

bli tillgängliga för fler. De mellan 20 och 34 år får en möjlighet att tävla mot 

jämnåriga istället för tvingas in i en elitklass alternativt motionsklass där 

skillnaderna, i båda fallen är för stora för att det ska bli intressant för den enskilde 

ur tävlingssynpunkt. 



 

 

/Styrelsen, Väsby SS Triathlon 

Upplands Väsby 2022-01-04 

 

 



Förbundsstyrelsens yttrande 

Motion från Väsby SS Triathlon  

”Förändring av klassindelning” 

Se motion på sidan före denna. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

Att årsmötet beslutar att bifalla förslaget om förändring av klassindelning. 

 

Förbundsstyrelsens motivering: 

Förbundsstyrelsen är positiv till utvecklingen för att utöka antalet klasser för masters. Att 
lägga till klasserna 20-24 år, 25-29 år samt 30-34 år ser vi som utveckling i rätt riktning och 
möjlighet att ytterligare närma oss det internationella reglementet.  

Vi tror också att genom att tillsätta åldersklasser 20-24 år, 25-29 år och 30-34 år kan leda till 
att motions-, master- och seniorklass kommer att få tydligare ramar som underlättar för 
deltagare att välja rätt klass. Lika som motionären, Väsby SS Triathlon, tror och hoppas vi på 
att flera vågar på att köra tävlingsklass istället för motionsklass samt att motionsklassen blir 
just det den ska vara – motionsklass.  

Att regeln ska träda i kraft från säsong 2023 ser vi som en förutsättning då anmälningar för 
2022 är i full gång.  



Motion till Svenska triathlonförbundets årsmöte 19:e
mars 2022

Förslag avseende STF stadgar

Vi vill föreslå att alla propositioner och inkomna motioner publiceras på förbundets 
hemsida senast en vecka efter att motionstiden har gått ut. 

Ändringarna i 3 Kap, § 3.7 syftar till att öka transparensen och delaktigheten i den 
demokratiska processen gällande motioner och propositioner. Motioner ska skickas in 
senast 15 januari för att förbundsstyrelsen ska ha god tid på sig att diskutera 
motionen och besluta om ett yttrande. Det är därför rimligt att föreningarna bereds 
samma möjlighet att ta del av motioner och propositioner. 

Genom att publicera motioner/propositioner tidigt ger man föreningarna god tid och 
förutsättningar att

 behandla alla inkomna motioner och propositioner, diskutera hur man ska
förhålla sig till de förslag som lagts och vilka eventuella motförslag man har
samt vilka riktlinjer ombudet har att förhålla sig till

 lyfta inkomna motioner och propositioner på sina egna årsmöten för diskussion
 utse ett lämpligt ombud utifrån de motioner/propositioner som ska behandlas

på årsmötet. I nuläget är det enbart en vecka mellan publicering av
årsmöteshandlingar och sista anmälan för ombud. Vilket ombud föreningen
skickar kan vara avhängigt av vilka motioner/propositioner som inkommit och
vem föreningen anser mest lämpad att föra föreningens talan.

För att öka transparens och delaktighet i den demokratiska processen föreslår vi att 
 Styrelsens propositioner är färdigberedda den 15 januari
 Motioner såväl som propositioner publiceras på förbundets hemsida senast en

vecka efter att motionstiden löpt ut.
 Stadgarna ändras enligt följande skrivningar (tillägg i fetstil)

3.7  §  Förslag  till  ärenden  att  behandlas  vid  årsmötet  (motioner  och
propositioner)
Förslag  till  ärende  att  behandlas  vid  årsmötet  skall  vara  förbundsstyrelsen
tillhanda  senast  den  15  januari  det  år  årsmötet  hålls,  det  avser  även
styrelsens propositioner. Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening
samt  röstberättigad  medlem  i  sådan  förening.  Förslag  från  röstberättigad
föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess
utlåtande.  Motioner  såväl  som propositioner  publiceras  på förbundets
hemsida senast en vecka efter att motionstiden löpt ut.

Styrelsen Stöcke TS Järnet
genom
Anna Rosberg
Ordförande Stöcke TS Järnet



 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 
 

Motion från Stöcke TS Järnet 

 

”Förslag avseende STF stadgar” 

 

Se motion på sidan före denna. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

 

Vår vision är "Svensk Triathlon - Världens bästa". Som förbund är det viktigt för oss att vara 

så transparenta som möjligt med våra medlemsföreningar. Genom vår värdegrund vill vi 

skapa gemenskap, hänsyn och engagemang - med det i ryggen ställer vi oss i sak positiva till 

Stöcke TS Järnets motion och det vi tror de vill få till, men vi rekommenderar inte att 

motionen bifalles i sin helhet. Vi föreslår följande formulering; 

  

Förbundsstyrelsens motivering: 

 

Alla motioner och propositioner som inkommit inom rätt tid (15: januari), 

sammanställs obesvarade och skickas ut till samtliga medlemsföreningar en vecka efter det att 

motionstiden gått ut. Vi ser inget hinder för samma sista datum gäller även för förbundets 

egna propositioner - undantaget propositioner som förbundet lägger pga. beslut fattade av 

World Triathlon och European Triathlon och vars information kommer förbundet tillhanda 

först efter respektive årsmöten. Dessa propositioner kan framläggas fram 

tom offentliggörandet av förbundets årsmöteshandlingar. På så vis uppfylls motionärens 

önskemål om mer tid för respektive förening att förbereda sig inför årsmötet, samtidigt som 

förbundet får en rimlig tid på sig att föreslå förändringar i enlighet med internationellt 

regelverk. 

 



 

Motion till STF årsmöte 2022. 

Vid STF årsmöte 2021 så ändrades stadgarnas §4.1 till att inte längre innehålla sekreterare. 

Gävle TK yrkade avslag på den specifika ändringen med hänvisning till att ett förbund behöver ha 

med en sekreterare i stadgarna. Något i stadgarna ska reglera hur förbundet ska dokumentera sina 

möten och sina beslut. 

Nu har ett år gått och GTK önskar inkomma med motion om att STF stadgar ska innehålla någon slags 

skrivning om sekreterare. Vi lägger ingen värdering i själva stadgeändringen, om den ska innehålla 

sekreterare eller generalsekreterare. Men vi hoppas få stöd i denna åsikt vid årsmötet. 

 

GTK yrkar på att STF styrelse under 2022 ska ta fram ett specifikt förslag på stadgeändring (till 

årsmötet 2023) så att förbundet återigen har en sekreterare i stadgarna. 

 

Styrelsen Gävle Triathlonklubb 

Gävle 14/1 2022 



Förbundsstyrelsens yttrande 

Motion från Gävle Triathlon Klubb 

GTK yrkar på att STF styrelse under 2022 ska ta fram ett specifikt förslag på 
stadgeändring (till årsmötet 2023) så att förbundet återigen har en sekreterare i 
stadgarna 

Se motion på sidan före denna. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

Att årsmötet beslutar att avslå motionen. 

 

Förbundsstyrelsens motivering: 

Frågan om sekreterare regleras redan i Svenska Triathlonförbundets stadgar. 

I 4 kapitlet, 2 §, punkt 17 anges att förbundsstyrelsens åliggande att föra protokoll (och 
erforderliga böcker).  

Ett protokoll skrivs av en utsedd sekreterare (och justeras av ordförande för aktuellt 
möte och utsedd justeringsperson). Sekreteraren kan antingen utses av ledamöterna för 
aktuellt möte, eller genom generellt beslut i förbundsstyrelsen respektive aktuell 
kommitté.  

/ Förbundsstyrelsen 

 



 

 

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). 

 
 

A.GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 
 

5.5 Mästerskapstävlingar 

 
5.5.1 Svenska mästerskap (SM/JSM) och Riksmästerskap (RM/USM) anordnas vid tävlingar, som fastställts av förbundsstyrelsen, 

enligt tabellen nedan. 

Distansen för Lagstafett ska justeras i tabellen, se A.5.5.5. 

 
         5.5.5 Stafettävling räknas 

Vid SM. Lag bestående av 2 herrar och 2 damer som vardera genomför en triathlon över distansen 265 250-300 m simning –  

6 5-8 km cykling – 1,2 1.5-2 km löpning. Ordningsföljden ska vara dam-herr-dam-herr herr-dam-herr-dam. 

 

Förutom senior får även master, junior, ungdom 16-17 år och pojkar/flickor 14-15 år 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. 

 

 

B. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

 
11.4 Resultatförteckningens omfattning 

Förnamn, efternamn, förening (i motionsklasser eventuellt hemort), sluttid samt deltider för simningen, cyklingen och löpningen. 

Resultaten redovisas för varje klass separat, men kan dessutom redovisas i gemensam resultatlista. I resultatförteckningen redovisas 

även diskvalificerade (DSQ) och orsaken härtill samt sådana som brutit tävlingen (DNF). 

 

 
C. TÄVLINGSREGLER 

 

 
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.  

• 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. 

• Huvuddomare alt. Tävlingsledare (om huvuddomare inte finns), kan ge tillstånd till ledare att laga punkterade däck eller byta ut hjul 

om incidenten inträffar innan den första tävlande anländer till växlingsområde T1 efter start.  
• Cykelservice hjälp kan av arrangören tillhandahållas under tävlingen på godkända platser och/eller av godkända fordon för 

alla tävlande på medel-/dubbel- eller långdistans. 

• Mekanisk hjälp/reparation av utrustning får ges för ungdomar upp till och med 15 år. 

 

 
1.15 Säkerhetsbestämmelser 

1.15.1 Åskväder och blixtar: 

Blixtar kan vara ett omedelbart hot för säkerheten. Om blixten närmar sig tävlingsarenan och är inom ett avstånd på 13 km bör loppet 

stoppas, tävlingsarenan bör evakueras och deltagare bör föras till ett säkert område. Vad gäller vid omstart se World Triathlon:s regler. 



 

 

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 grads skillnad 

mellan luft- och vattentemperatur. Se tabell nedan. 

När vattentemperaturen är över 22ºC ska temperaturerna i tabellen tillämpas som de är. När vattentemperaturen är på eller under 

22ºC och lufttemperaturen är på eller under 15ºC, kommer värdet på vattentemperaturen att justeras enligt följande tabell: 

 

 

  

Lufttemperatur (alla värden i °C) 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 

V
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C
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22 18.5 18.0 17.5 17.0 16.5 16.0 15.5 15.0 14.5 14.0 Inställd 

21 18.0 17.5 17.0 16.5 16.0 15.5 15.0 14.5 14.0 13.5 Inställd 

20 17.5 17.0 16.5 16.0 15.5 15.0 14.5 14.0 13.5 13.0 Inställd 

19 17.0 16.5 16.0 15.5 15.0 14.5 14.0 13.5 13.0 12.5 Inställd 

18 16.5 16.0 15.5 15.0 14.5 14.0 13.5 13.0 12.5 12.0 Inställd 

17 16.0 15.5 15.0 14.5 14.0 13.5 13.0 12.5 12.0 Inställd Inställd 

16 15.5 15.0 14.5 14.0 13.5 13.0 12.5 12.0 Inställd Inställd Inställd 

15 15.0 14.5 14.0 13.5 13.0 12.5 12.0 Inställd Inställd Inställd Inställd 

14 14.0 14.0 13.5 13.0 12.5 12.0 Inställd Inställd Inställd Inställd Inställd 

13 13.0 13.0 13.0 12.5 12.0 Inställd Inställd 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 Obligatoriskt 

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  Obligatoriskt  

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 (TD). 

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 

 

 

3.4.1 Cykel 

   ……… 

 

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 World 

Triathlon: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 World Triathlon 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. 

• Inga vattenflaskor eller liknande får vara monterade bakom sadeln. 

 

 

Vid tävling med drafting tillåten för Master (Age Group) skall i första hand STF regler gälla, därefter World Triathlon: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. 

• Inga vattenflaskor eller liknande får vara monterade bakom sadeln. 

 

 

 

F. SÄRSKILDA REGLER FÖR VINTERTRIATHLON 

2.1 Deltagares utrustning mm 

2.1.1 Långa ärmar och långa byxor är tillåtna. 

 

 

 

//STF Tekniska kommitté, 2022-02-16 
 

 

 



 

    
   

Beslutsunderlag – NM i Linköping 2022  

 

Styrelse: 20 februari 2022 

Ämne: Nordisk Mästerskap (NM) i Linköping 2022 

Från: Arrangemang 

 

Beslut 
Beslutades att arrangera NM i Sprint och Mixed relay inom ramen för SM sprint och 
mixed relay i Linköping Triathlon 2022-06-06, givet att tävlingen erhåller 
destinationsstöd även avseende NM. 
 
 

Bakgrund  

För att ha möjlighet att komma med på startlistan till internationella tävlingar för 
elit, tilldelas antalet startplatser utifrån World Triathlon ranking. Enligt kriterierna 
för World Triathlon Ranking 2022, har poängnivån för regionala mästerskap höjts 
från 70 rankingpoäng till 150 poäng. En vinst på ett Nordiskt Mästerskap ger 
samma antal poäng som en vinst på U23 EM. Poängen räknas ner med 7,5 poäng 
och upp till 50 utövare har möjlighet att ta poäng om de är inom 8% från 
vinnartiden. Ett Nordisk Mästerskap för senior, U23, junior och ungdom skulle 
framförallt skapa bra individuell utvecklingen för aktiva strax utanför landslaget 
samt för våra junior och ungdomar som inte har möjligheten att tävla 
internationellt. Med ett nordiskt samarbete kan vi tillsammans utveckla våra aktiva 
och skapa bättre förutsättningar för att ta steget till att tävla på större event 
internationellt.  
 
I januari 2022 startade vi upp ett forum för ett nordiskt samarbete, där vi haft två 
digitala möten för att diskuterat elitutveckling, utveckling av våra arrangemang, en 
gemensam tävlingskalender samt ett Nordisk Mästerskap. Gruppen består av 
arrangörsansvariga samt sportchef/Förbundskapten från Finland, Norge, Danmark 
och Sverige.  

 
Vid senaste mötet 2022-02-15 närvarande Norge, Danmark, Finland och Sverige 
med ansvariga för de nationella arrangemangen samt deras 
sportchef/förbundskapten. Första beslutet som gruppen tog var att vi vill ha ett 
roterande Nordisk Mästerskap mellan de nordiska länderna och om möjligt enligt 
World Triathlon redan 2022.  



 

    
   

 
Efter att gruppen har tittat på olika event i samtliga fyra länder, röstade samtliga 
länder för att Linköping har bästa förutsättningar 2022. Tävlingen i Linköping har 
möjlighet att erbjuda både individuell sprintdistans och Mixed Relay samt att 
datum passade bra i förhållande till de olika ländernas tränings- och 
tävlingsplanering. 
 

 
/Arrangemang, Üve Hillep  
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