
  
 

 
 PROTOKOLL  
  

Styrelsemöte 
2022-05-07 

Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 

 

Närvarande: Henrik Nöbbelin (ordförande), Ria Damgren Nilsson (v. ordförande), Tobias 
Marklund, Jonas Rylander, Åke Lantz, Jonas Hedeback, Pia Sundkvist de Beau, Johanna 

Green samt Lotta Johansson (personalens representant) och Ola Silvdahl (GS 

adjungerad), samt Veronica Hammarstedt (valberedningen). 

 

Frånvarande: Jannike Linné och aktivas representant (ej utsedd). 

 

1. Mötets öppnande 

Henrik hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 

2. Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes. 

 

3. Val av justeringsperson 

 Beslutades att välja Pia som justeringsperson. 

 

4. Föregående protokoll 

Genomgång och godkännande av protokoll från föregående möte 2022-04-12 (bilaga 1). 

 

 
5. Besluts- och projektförteckning 

Besluts- och projektförteckningen gicks igenom (bilaga 2).  

 

 

6. Ekonomi 

6.1 Budget och utfall 



  
 

Ola presenterade budget och utfall per 2022-03-01 (bilaga 3-5). Beslutades att Ola och Jonas 

R tar fram ett format på en skriftlig redovisning av större avvikelser som kompletterar de 

ekonomiska underlagen.  

 
 
7. Arrangemang  

7.1 Arrangemang allmänt 

 Informerades om verksamheten (bilaga 6). Beslutades att anmälda i motionsklass till 

Stockholm Triathlon 2022 kan välja mellan att få starten flyttad till 2023 och att få 

anmälningsavgiften återbetald. Beslutades vidare att anmälda i tävlingsklass kan välja mellan 

att överföras till Vadstena Triathlon och anmälningsavgiften förs då över till Vadstena 

Triathlon, att få starten flyttad till 2023 Stockholm Triathlon eller att få anmälningsavgiften 

återbetald. 

 
 
8. Bredd och motion 

8.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 7). 

  

9. Barn och ungdom 

9.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 8).  

 

 

10. Elit 

10.1 Allmän information  

Informerades om verksamheten (bilaga 9). 

 
 

11.  Paratriathlon 

11.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 10).  

 

 

12.  Marknad, kommunikation och media 

12.1 Allmän information 



  
 

Informerades om verksamheten (bilaga 11). 

 

 
 
13.  Omvärld 

13.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 12). Informerades vidare djupare om aktuella 

idrottspolitiska skeende. 

 
 
14.  Kansli och personal 

14.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten. Beslutades att Ola inom ramen för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet till nästa styrelsemöte presenterar årshjulet för kansliet med möten med 

medarbetare och aktiviteter under året. 

 

 
15.  Övriga ärenden 

15.1 Arbetsgrupper och elitkommittén 

Beslutades att ledamöter och personal ingår i arbetsgrupperna och elitkommittén enligt bilaga 

13. Beslutades vidare att Johanna och Jonas R till nästa möte presenterar förslag på 
uppdragsbeskrivning för distriktsansvariga.  

15.2 Livestreaming  

Informerades om livestreaming av våra event (bilaga 14). 

 

15.3 Jönköping – postgymnasial elitmiljö 

Informerades om arbetet. 

 
15.4 Arbetsordning 

Diskussion om arbetsordning. Beslutades att Henrik ansvara för frågan till nästa möte. 

 

 

 
16.  Kommande möten 

2022-06-28 Digitalt, kl. 19:30-21:30. 
 
2022-09-23--25 Linköping ihop med kansli. 
 
2022-11-22 Digitalt, kl. 19:30-21:30. 



  
 

 
2023-01-21 Göteborg kl. 09:00-16:00 (middag fredag kl. 19:30) 

 
 
 
 
 
17.  Mötet avslutas 
 

 

 

Vid protokollet: Mötesordförande: 

 

 
________________________ ________________________ 

Ola Silvdahl Henrik Nöbbelin 

  

 

Justeras: 

 

 
________________________ 

Pia Sundkvist de Beau 



  
 

 
 PROTOKOLL  
  

Styrelsemöte 
2022-04-12 

Plats: Digitalt 

 

Närvarande: Henrik Nöbbelin (ordförande), Ria Damgren Nilsson (v. ordförande), Tobias 
Marklund, Jonas Rylander, Åke Lantz, Pia Sundkvist de Beau, Johanna Green samt Lotta 

Johansson (personalens representant) och Ola Silvdahl (GS adjungerad), samt Veronica 

Hammarstedt (valberedningen). 

 

Frånvarande: Jonas Hedeback och Jannike Linné, samt aktivas representant (ej utsedd). 

 

1. Mötets öppnande 

Henrik hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 

2. Dagordningens godkännande 

Dagordningen godkändes med tillägg punkterna 15.1 representant mästerskap, 15.3 

representant verksamhetsområden och arbetsordning, 15.4 Arvoden och 15.5 Tekniska 

kommittén. 

 

3. Val av justeringsperson 

 Beslutades att välja Johanna som justeringsperson. 
 

4. Föregående protokoll 

Genomgång och godkännande av protokoll från föregående möte 2022-01-22, 2022-02-20 

och 2022-03-22 (bilaga 1-3). 

 

 
5. Besluts- och projektförteckning 

Besluts- och projektförteckningen gicks igenom (bilaga 4).  
 

 

6. Ekonomi 



  
 

6.1 Budget och utfall 

Ola presenterade en reviderad budget utifrån ett ökat SF-stöd och återstartsstöd  

per 2022-04-06 (bilaga 5-7). Beslutade att anta den reviderade budgeten. 

Ola informerade vidare om påverkansarbetet avseende kriterierna för och inriktning på 

kommande återstartsstöd.  
 

 
7. Arrangemang  

7.1 Arrangemang allmänt 

 Informerades om verksamheten (bilaga 8) och anmäldes beslut om att inkorporera NM 2022 i 

Linköping Triathlon. Informerade vidare om utmaningar med Stockholm Triathlon kopplat till 

sen information om renovering av Västerbron och ett intensivt arbete med att lösa frågan om 

genomförande av tävlingen/mästerskapet på alternativ plats eller ort. Beslutades att ge 
arrangemangsgruppen mandat att fatta beslut i frågan. 

 
 
8. Bredd och motion 

8.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 9). 

  

9. Barn och ungdom 

9.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 10).  

 

 

10. Elit 

10.1 Allmän information  

Informerades om verksamheten (bilaga 11). 
 

 

11.  Paratriathon 

11.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 12).  

 

 

12.  Marknad, kommunikation och media 



  
 

12.1 Allmän information 

Informerades om verksamheten (bilaga 13). 

 

 
 
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 Representanter mästerskap  

Beslutades att följande ledamöter representerar STF på SM och STC 2022: 

SM Duathlon – Åke 

SM Långdistans – vakant 

SM sprint och stafett – Henrik 

SM medel – Tobias, (Pia reserv) 

SM olympisk – Johanna, (Pia reserv) 

STC Hallsta – Åke 

STC Säter – vakant 

 

15.2 Årsmöte 2023 

Beslutades att årsmöte 2023 skall hållas 25 mars i Stockholm. Beslutades vidare att Ria 
(sammankallande), Jonas H och Jonas R tillsammans med kansliet ansvarar för 

årsmöteshelgens genomförande. 

 

15.3 Representanter verksamhetsområden och arbetsordning 

Beslutades att bordlägga frågorna till nästa möte. 

 

  



  
 

15.4 Arvode 

Beslutades att fastställa arvoden för 2022 (bilaga 14). 

 

15.5 Tekniska kommittén 

Beslutades om Tekniska kommittén 2022 (bilaga 15). 

 

 

 
16.  Kommande möten 

2022-05-07 Stockholm kl. 09:00-16:00 (middag fredag kl. 19:30) 
 
2022-06-28 Digitalt, kl. 19:30-21:30. 
 
2022-09-23--25 Linköping ihop med kansli  
 
2022-11-22 Digitalt, kl. 19:30-21:30. 
 
2023-01-21 Göteborg kl. 09:00-16:00 (middag fredag kl. 19:30) 

 
 
 
 
 
17.  Mötet avslutas 
 

 

 

Vid protokollet: Mötesordförande: 

 

 

________________________ ________________________ 
Ola Silvdahl Henrik Nöbbelin 

  

 

Justeras: 

 

 

________________________ 

Johanna Green 
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Besluts- och projektförteckning 
 

Uppdaterad efter styrelsemöte 2022-05-07 
 

A. Beslut 

Beslut: Ansvarig: Beslutsdatum: Klart datum: Notering:    

1. Riktlinjer domare Lotta 2020  + TK 

2. Erasmus Ria 2021-05-08  + Jannike 

3. Årsmöteshelg 2023 Ria 2022-04-12  + Jonas H, Jonas R och kansli 

4. Arbetsordning Henrik 2022-05-07 2022-06-28 

5. Arbetsmiljö – möten och aktiviteter Ola 2022-05-07 2022-06-28 

6. Skriftlig rapport  - ekonomiska avvikelser Ola 2022-05-07 2022-06-28 + Jonas R 

7. Uppdragsbeskrivning distriktsansvariga Johanna 2022-05-07 2022-06-28 + Jonas R 
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B. Projekt 

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

1. Kampanj Supporter 2010 Ola 30 aug 2009   vilande projektidé 

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

  

 

C. Policybeslut  

1. 19 nov 2006 - Arbetsordning kommittéer  

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

verksamheten inom kommittén verksamhetsområde fattas av kommittén. 

 

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

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

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

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

Beslutades att anta en resepolicy för STF. 

 

4. 1 maj 2012 - TD och HD 

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

utomstående förening. 

 

5. 9 november 2013 Ekonomi 

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

 

6. 9 november 2013 Arvoden 

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

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

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

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

 



Svenska Triathlonförbundet   

    

7. Annonspolicy (uppdaterad 29 januari 2012) 

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

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

 

9. 23 oktober 2010 - Medverkan styrelsemöte  

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

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

 

10. 9 november 2013 Kompispriser 

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

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

1. 19 januari 2013 – ekonomi 

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

 

E. Anmälan om jäv 
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Budget 2022

Budget 2022
Reviderad 2022-04-06

Utfall 2022-03-01

Ingående balans 2 500 494 2 500 494 

INTÄKTER

Arrangemang 3 060 000 675 723 

Bredd & Motion 914 939 25 145 

Barn & Ungdom 970 000 0 

Elit* 995 000 474 890 

Paratriathlon RF/STF 0 0 

Paratriathlon Arvsfonden 3 126 820 626 615 

Marknad** 550 000 40 174 

Kommunikation 180 000 0 

Omvärld 102 652 0 

Ledning 0 0 

Kansli 0 0 

Personal 1 382 000 100 001 

Gemensam 4 310 000 766 000 

Distrikt 0 0 

Summa intäkter 15 591 410 2 708 547 

KOSTNADER

Arrangemang 2 660 000 15 842 

Bredd & Motion 614 939 20 264 

Barn & Ungdom 970 000 1 043 

Elit* 1 435 000 62 566 

Paratriathlon RF/STF 0 0 

Paratriathlon Arvsfonden 3 126 820 246 060 

Marknad 350 000 35 612 

Kommunikation 380 000 15 418 

Omvärld 102 652 0 

Ledning 225 000 944 

Kansli 330 000 19 578 

Personal 4 600 000 632 098 

Gemensam 200 000 5 625 

Distrikt 0 1 935 

Summa kostnader 14 994 411 1 056 986 

VERKSAMHETENS RESULTAT 597 000 1 651 562 

FINANSIELLA INVESTERINGAR 0 0 

ÅRETS RESULTAT 597 000 1 651 562 

Utgående balans 3 097 494 4 152 056 

* 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
Reviderad 2022-04-06

Utfall 2022-03-01

Ingående balans 2 500 494 2 500 494 

INTÄKTER

Arrangemang

Stockholm 1 235 000 537 496 

Linköping 650 000 120 826 

STC Tävlingar Övrigt 100 850 16 150 

Arrangemang Övrigt 100 400 0 

Sanktionsavg./Försäkring 423 750 1 250 

TD/HD/TO/Domare/TK 0 0 

RF Återstartsstöd Arrangemang 550 000 0 

Bredd & Motion

Playitas/Aqua 110 000 0 

AG Tävlingar 0 0 

Bredd Övrigt 0 0 

RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott 382 630 25 145 

TRY Triathlon 52 309 0 

RF Återstartsstöd Bredd & Motion 370 000 0 

Barn & Ungdom

RF Verksamhetsstöd B&U 920 000 0 

Träning 0 0 

Tävling 0 0 

Tri4fun Koncept 0 0 

Utbildning 0 0 

Föreningsutveckling 0 0 

Barn & Ungdom Övrigt 0 0 

RF Återstartsstöd Barn & Ungdom 50 000 0 

Elit

RF Verksamhetsstöd Elit 680 000 170 000 

SOK stöd 0 

Senior/U23 5 000 0 

Junior 5 000 4 890 

Ungdom 5 000 0 

Lång 0 0 

Duathon/Vinter Triathlon 0 0 

Elit Övrigt 0 0 

DSA 0 0 

Tränarutveckling 0 0 

RF Återstartsstöd Elit 300 000 300 000 

Paratriathlon RF/STF 0 

Paratriathlon Arvsfonden 3 126 820 626 615 

Marknad 400 000 40 174 

RF Återstartsstöd Marknad 150 000 0 

Kommunikation

RF Återstartsstöd Kommunikation 180 000 0 

Omvärld

RF stöd Projekt International 102 652 0 

Ledning 0 0 

Kansli 0 0 

Personal

RF stöd Projekt Sportchef Landslag X 400 000 100 000 

SOK stöd Sportchef 0 0 

RF Verksamhetsstöd B&U 400 000 0 

NIU Malmö 112 000 0 

RF Återstartsstöd Personal 470 000 0 

Gemensam

RF org. stöd SF ex.takstöd 2 500 000 680 000 

RF Takmedel 180 000 0 

Medlemsavgifter 330 000 0 

Licenser 1 300 000 86 000 

Gemensam Övrigt 0 0 

Distrikt 0 0 

Summa intäkter 15 591 410 2 708 547 



Svenska Triathlonförbundet

Budget 2022 detalj - Kostnader 
Budget 2022

Reviderad 2022-04-06
Utfall 2022-03-01

KOSTNADER

Arrangemang

Stockholm 1 217 620 1 450 

Linköping 601 500 2 900 

STC Tävlingar Övrigt 143 000 640 

Arrangemang Övrigt 115 880 10 852 

Sanktionsavg./Försäkring 15 000 0 

TD/HD/TO/Domare/TK 17 000 0 

RF Återstartsstöd Arrangemang 550 000 0 

Bredd & Motion

Playitas/Aqua 50 000 0 

AG Tävlingar 0 15 264 

Bredd Övrigt 5 000 0 

RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott 137 630 5 000 

TRY Triathlon 52 309 0 

RF Återstartsstöd Bredd & Motion 370 000 0 

Barn & Ungdom

Träning 180 000 0 

Tävling 381 000 0 

Tri4fun Koncept 105 000 0 

Utbildning 190 000 0 

Föreningsutveckling 20 000 0 

Barn & Ungdom Övrigt 44 000 1 043 

RF Återstartsstöd Barn & Ungdom 50 000 0 

Elit

SOK stöd

Senior/U23 395 000 40 042 

Junior 210 000 0 

Ungdom 165 000 0 

Lång 50 000 4 392 

Duathon/Vinter Triathlon 0 0 

Elit Övrigt 130 000 1 043 

DSA 150 000 0 

Tränarutveckling 35 000 0 

RF Återstartsstöd Elit 300 000 17 090 

Paratriathlon RF/STF 0 0 

Paratriathlon Arvsfonden 3 126 820 246 060 

Marknad 200 000 35 612 

RF Återstartsstöd Marknad 150 000 0 

Kommunikation

IT, Webb, Domäner 82 300 14 165 

STF MF/Kommunikation 88 200 1 254 

Kommunikation Övrigt 29 500 0 

RF Återstartsstöd Kommunikation 180 000 0 

Omvärld

RF 500 0 

SOK 3 700 0 

Europe Triathlon 21 000 0 

World Triathlon 55 652 0 

Omvärld Övrigt 1 800 0 

RF Projekt Internationellt arbete för good governance och jämställdhet 20 000 0 

Ledning

Årsmöte 90 000 0 

Styrelsmöten 85 000 944 

Ledning Övrigt 50 000 0 

Kansli 330 000 19 578 

Personal inkl. Övrigt 4 130 000 632 098 

RF Återstartsstöd Personal 470 000 0 

Gemensam 200 000 5 625 

Distrikt 0 1 935 

Summa kostnader 14 994 411 1 056 986 

VERKSAMHETENS RESULTAT 597 000 1 651 560 

FINANSIELLA INVESTERINGAR 0 0 

ÅRETS RESULTAT 597 000 1 651 560 

Utgående balans 3 097 494 4 152 054 



 

    
   

Informationsunderlag – Arrangemang   

 

Styrelsemöte: 7 maj 2022 

Ämne: Arrangemang 

Från: Üve Hillep 

 

Information om vad som har hänt och vad som planeras: 

Nordisk Mästerskap 6 juni 
Anmälan till Nordiskt Mästerskap är stängd. Startlistan är inte presenterat än, men per 
idag är det anmälda hos World Triathlon: 
- 59 killar (DEN 18, NOR 11, FIN 6, SWE 20, ISL 0, USA 1, EST 3) Det finns flera Svenskar 
som ska läggar på waitlist men per idag är det 75 herrar anmälda. Taket är 80 
deltagare. 
- 43 damer (DEN 7, NOR 6, FIN 8, SWE 22, ISL 0) 
- 9 lag Mixed Relay (DEN 3, NOR 1, FIN 2, SWE 3, ISL 0) 
Startlistan kommer inom kort från World Triathlon. 
 
Det är bara nordiska länder som kan ta rankingpoäng på NM. 
 
Arrangörsmöten 
Fortsätter med regelbundna arrangörsmöten. Tillsammans med Annika Knutsson 
jobbar vi med att ta fram ett stöd till våra arrangörer. Vi tar hjälp av erfarna arrangörer 
för att kunna leverera så bra underlag som möjligt tillsammans.  
Sista arrangörsmöten innan sommar är planerade till 4 maj och 25 maj, därefter blir 
det sommaruppehåll. 
 
Tävlingar 
Tävlingssäsongen har dragits igång med två stycken duathlon. STC Duathlon 23 april 
och Arlandastad Duathlon den 1 man som var även Duathlon SM samt första 
deltävlingen i Svenska Traithloncupen 2022. 
 
Det allmänna läget för arrangörer är att anmälningar går fortsatt väldigt drögt tyvärr.  
 
Vi har fått in även första arrangören som har fått ställa in sin tävling pga bristande 
antal anmälda, Lugnet Triathlon som skulle köras för första gången i år. 
 



 

    
   

Svenska Triathloncupen 2022 
Första deltävling är avklara och näst på tur är Hallsta Triathlon. Anmälningsläget är 
drögt även för samtliga cupen tävlingar. Vi jobbar på och hoppas att det kan lossna. 
 
Anmälda till STC per 2 maj: 

Arlandastad Duathlon 150 anmälda (genomförd) 
Hallsta Triathlon 106 anmälda  
Linköping Triathlon (STF) 418 anmälda (varav 111 NM)  
Säter Triathlon 56 anmälda  
Stockholm Triathlon (STF) 812 anmälda* 

TOTALT  1542 anmälda 
 
*Anmälan stängdes tillfälligt den 4 april. 
 
Linköping Triathlon närmar sig med stormsteg och nu ska sista detaljerna på plats så vi 
är redo för genomförandet. Lika anmälningsläge går även läget med tillsättning av 
funktionärer långsam. Även detta har vi sett är en allmän problematik hos arrangörer. 
Trots att det går lite drögt ser vi positivt på genomförandet. 
 
Stockholm Triathlon har den 26 april beslutats att flytta samtliga tävlingsklasser till 
Vadstena Triathlon som går av stapel den 27 augusti. Informationen om flytten gick ut 
den 29 april. Motionsklasser väntar vi på besked ang tillstånd för att kunna genomföra. 
Beskedet bör vi har v. 19.  
 
 
 
 

 

 



 

    
   

Informationsunderlag  

 

Styrelsemöte: 2022-05-07 

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. Möten med föreningar har genomförts i syfte till 
utveckling av den enskilda föreningen, möten både tillsammans och utan 
representant från RF-SISU. En handfull föreningar har nu också startat sitt arbete 
med föreningsutveckling. Utvärderingsmöten har också fortsatt genomföras med RF-
SISU konsulenterna där flera planerar arbete i våra triathlonföreningar framöver, en 
större avstämning med alla RF-SISU distriktens konsulenter är planerad under maj 
månad. 
 
Internationellt deltagande 
Anmälan och information har gått ut om deltagande på internationella tävlingar med 
age-group aktiva. Just nu finns anmälan ute för deltagande på EM i München i 
augusti där vi kommer bemanna med ledare till en AG-trupp. Vi kommer också gå ut 
med anmälan till långdistans EM i Almere dit vi också har som mål att skicka med AG 
ledare. Förutom dessa tävlingar bidrar kansliet med administration vid anmälan till 
andra internationella tävlingar. 

 
Breddläger 
Vi genomförde under helgen ett läger på hemmaplan i samarbete med Scandic. 
Lägret gick under namnet Scandic Tri Camp och genomfördes i Jönköping med fokus 
på simning. Ledare på lägret var Mikael Rosén, Patrik Ericsson, Lina Hörnbäck och 
Mikael Fredriksson. Lägret var slutsålt med 37 deltagare från bredd och para. 
Feedbacken som inkommit under och efter lägret är väldigt positivt och många 
efterfrågar fler liknande samlingar i framtiden. 
 
Try Triathlon 
Sommaren närmar sig med stormsteg och nyheten om sommarens arbete med Try 
Triathlon har publicerats. Try Triathlon är ett prova på koncept i samverkan med 
Svenska Spel och föreningslivet. Flera föreningar har redan anmält att de under 
sommaren kommer arrangera Try Triathlon aktiviteter lokalt och förhoppningen finns 
om att flera föreningar skall vilja använda konceptet på sina sommaraktiviteter. 
 
/Lina Hörnbäck 



 

    
   

Informationsunderlag  

 

Styrelsemöte: 2022-04-12 

Verksamhetsområde: Barn & Ungdom  

Författare: Lina Hörnbäck 

 

Information om vad som har hänt och vad som planeras: 

 
 
Löpande arbete  
Lina fortsätter att representera SF i RFs nätverk för barn och ungdomsidrott som 
träffas var 3:e vecka. Dialogen med våra egna barn och ungdomar fortsätter också 
kontinuerligt där vi nu genomfört två träffar av vårt hittills väldigt uppskattade 
nätverk. På senaste träffen deltog 15 personer från 8 föreningar på träffen. Ny träff 
är planerad till den 5 maj.   
 
Bidrag och stöd 
Den nya omgången av projektstöd IF – barn och ungdomsidrott har öppnat och det 
finns nu möjlighet för föreningar med barn och ungdomsverksamhet att söka stöd 
inom två kategorier för projekt i förening. Hittills har en förening sökt stöd och flera 
föreningar har aviserat planerade projekt och stödansökningar. 
 

 
Tri4fun arrangemang 
Planeringen inför 2022 är i full gång och just nu ses möjligheterna över för flertalet 
läger och tävlingar för målgruppen 7-25 år. I helgen sjösätts Tri4fun cupen där alla 
landets arrangörer med barn och ungdomsklasser skall kunna vara med på ett enkelt 
sätt. Först ut i cupen är Arlandastad duathlon där deltagarna kommer genom en QR-
kod registrera sitt deltagande i cupen och så också samla poäng Under sommaren 
kommer deltagande premieras före resultat. Föreningar och arrangörer anmäler sig 
till Lina för att få med sin aktivitet i kalendern på hemsidan. Både sanktionerade 
tävlingar och Try Triathlon aktiviteter kommer kunna vara en del av cupen. 
 
Den 26-29 maj planeras läger i Hallstahammar i samband med Hallsta Triathlon. 
Lägret är öppet för barn och unga mellan 12-25 år där vi tillsammans tränar och 
laddar upp inför tävlingen som blir lägret avslutning. Anmälan stängde i början av 
april och 26 aktiva kommer vara på plats med 4 tränare i Hallstahammar. 
 

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



 
 

  
   
Informationsunderlag - Elit 
Verksamhetsområde: Elit 
Författare: Angela Fox 
 

Information om perioden 2022-04-04 - 2022-04-27 

Kvalkriterier landslag 2022 
Kvalkriterierna för 2022 är uppdaterade och finnas på Svenska Triathlonförbundets hemsida 
under rubriken landslag. Under 2022 kommer vi göra fem uttagningar till landslag och 
mästerskap. Uttagningar och aktiva i landslaget kommer publiceras på hemsidan. 
 
Kvalhelg landslag, 8-10 april i Kågeröd 
I början av april arrangerade Svenska Triathlonförbundet en kvalhelg för våra allra bästa ungdomar, 
juniorer, U23 och seniorer. 25 aktiva var uttagna att vara med under helgen för att ha möjlighet att 
kvalificera sig till årets första tävlingar. För ungdom var det tänkt att vara ett kval till Europeiska 
ungdoms OS. Tyvärr har denna tävling ställts in för triathlon. För junior, U23 och senior var det 
uttagning till EM på supersprint i Polen 26-29 maj samt mixed-relay i Leeds i början på juni. Under 
helgen genomfördes en simtävling på 400 frisim (ungdom) och 800 frisim i Perstorp samt ett 
tävlingslopp med cykel och löpning på Ring Knutstorp motorbana. Simningen genomfördes i bassäng 
på förmiddagen och därefter blev det jaktstart på cykel-löp tävlingen på eftermiddagen. Helgen bjöd 
på en fantastiskt fin utveckling i gruppen, där våra äldre är bra förebilder för våra juniorer och 
ungdomar. Helgen resulterade i många fina prestationer och personbästa, trots att vädret bjöd på ett 
riktigt aprilväder.  
 
Tester Bosön – 22-24 april 
22-24 april samlade vi tio elitaktiva för att göra tester i labbet på Bosön. Med ett nytt testbatteri 
kommer vi nu följa våra bästa ungdomar, juniorer och seniorer med tester på Bosön två gånger om 
året samt tester på hemmaplan. Testerna på hemmaplan ska kunna göras i samtliga träningsmiljöer 
(NIU, RIG, DSA) och ska vara ett verktyg för att styra intensitet och belastning i träningen. Testerna på 
Bosön följs sedan upp med individuell genomgång för den aktiva och hemmatränaren. Samtliga aktiva 
som var med i december hade gjort stora framsteg i både löpning och cykel. Med på plats fanns även 
tränarna Johan Andersson (NIU Väsby), Tomas Seco (NIU Umeå) och Barry Whyte. 
 
SOK Elitstöd 2022 
Gabriel Sandör kommer vara kvar i SOKs topp och talangprogram med fullt stöd mot OS i Paris 2024.  
Andreas Carlsson har ett utvecklingsstöd, där det ingår resursstöd samt stöd till alla tävlingar som ger 
rankingpoäng i OS kvalet mot 2024. Tilda Månsson kommer ha resursstöd samt stöd till några 
internationella tävlingar. Utöver de individuella stödet,  kommer vi få stöd till en satsning på ett mixed-
stafett lag, där vi har stöd till att skicka fyra aktiva till fyra tävlingar under 2022. Totalt har vi ett elitstöd 
på 633 000 kr för 2022.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
   
Triathlon Portocolom Mallorca – 10 April 
Robert Kallin tävlade och vann tävlingen på Triathlon Portocolom, Mallorca. Distansen var 1 km 
simning, 100 km cykel och 10 km löpning. 
  
Ironman Texas – 23 april 
På startlinjen för Sverige hade vi tre Svenska herrar i pro klassen, Jesper Svensson, Alexander Berggren 
och Karl-Johan Danielsson. Bäst gick det för Jesper Svensson som sprang i mål på en fin 3:e plats i tuff 
konkurrens. Placeringen gav en biljett till Ironman Hawaii 2022. Alexander inledde starkt på simningen, 
men tvingades tyvärr bryta i början på löpningen på grund av magproblem och kramper. Karl-Johan 
Danielsson var bra med i loppet inledningsvis, men efter mekaniska problem på cyklingen slutade K-J 
på en 21:a plats. 

 Planerade aktiviteter framåt 
• 7 maj 2022, Ironman St. George, Utah 
• 14-15 maj 2022, Europacup för seniorer och juniorer, Caorle (ITA) 
• 27 Maj 2022 öppnar OS kvalet och löper till 27 Maj 2024  
• 26-29 Maj 2022, EM för junior, U23, senior i Olsztyn Polen 
• 28 Maj 2022, World Cup Arzachena Italien 

 
 
/Angela 
 



 

    
   

Informationsunderlag   

 

Styrelsemöte: 2022-05-07 

Verksamhetsområde: Kommunikation och marknad  

Författare: Maja Carlsson  

 

 

Information om vad som har hänt och vad som planeras: 
 
Verksamhetsansvarig deltog under testhelgen och uttagningshelgen till landslaget som 
arrangerades av elitansvarig, helgen 8–10 april. Syftet med medverkandet var leda en 
workshop med de aktiva kopplat till media, aktivering, sponsorskap, marknad och 
kommunikation där många bra idéer och synpunkter lyftes som håller på att 
sammanställs. Under samma pass hade vi även Sverigechefen och 
produktutvecklaren/delägaren för Trimtex uppkopplade på länk för att få lyssna på 
utveckling kring kommande tävlingsdräkt samt möjlighet för de aktiva att ställa frågor 
till Trimtex.  
 
Under Arlandastad Duathlon kommer en första provkörning av vår ”in-house” 
produktion för livesändning av tävlingar att göras. Utrustning som behövs är inköpt 
inför utförandet. Livesändningen kommer gå ut via vår Youtube-kanal: 
 Sweden Triathlon.  
 
Klart är att Huski Cocolate kommer medverka på samtliga STC deltävlingar och SM 
tävlingar. Framförallt innefattar deras deltagande sponsring av produkter och priser. 
Diskussion kring ekonomisk sponsring är fortsatt aktuell.  
 
Umara sportdryck är även klart som leverantör för sportdryck till STC.  
 
 



 

    
   

Informationsunderlag   

Styrelsemöte: 2022-05-07 

Verksamhetsområde: Paratriathlon 

Författare: Camilla Oldberg 

 

Information om vad som har hänt och vad som planeras: 

Aktiviteter och arrangemang 
Den 22-24 april genomfördes vårt första läger i Jönköping. Lägret arrangerades som en 
samverkansaktivitet mellan para och bredd och motion och det blev en riktigt lyckad tillställning. Sex 
paraaktiva deltog och vi hade deltagare från samtliga av våra målgrupper. De deltagande på lägret 
var aktiva sedan tidigare och lägret syftade till att hjälpa dem utveckla tekniken i framförallt simning, 
men även löpning och cykelpass ingick.  

1 maj är det säsongspremiär för våra paratävlingar som inleds med Arlandastad duathlon. Det är 
första gången tävlingen erbjuder paraklass och hittills har fem deltagare anmält sig.  

20-22 maj medverkar vi på Start your impossible camp som är ett rekryteringsläger som arrangeras 
av Sveriges Paralympiska Kommitté och Toyota. Lägret arrangeras sex gånger per år runt om i 
Sverige. I maj arrangeras lägret på Bosön i Stockholm och i september i Göteborg, där vi också 
planerar att medverka.  

I juni väntar bland annat Linköping Triathlon som vi spår blir sommarens största paratävling. Till 
tävlingen har även övriga nordiska länder bjudits in och vi kommer att ha deltagare från minst ett 
annat nordiskt land. I samband med tävlingen kommer det även bjudas in till en arrangörsträff med 
fokus para.  
 
Utbildning och kommunikation 
I samband med lägret i Jönköping spelades nytt material in som kommer att användas i syfte att 
marknadsföra projektet och rekrytera nya aktiva.  
 
En digital pilotutbildning håller på att tas fram tillsammans med Svenska Cykelförbundet. Delar av 
utbildningsmaterialet kommer att spelas in under maj månad. Även teknik- och instruktionsfilmer för 
rullstolsåkning planeras att spelas in i mitten av juni.  
 
Den 10 maj bjuder vi in till ett digitalt idrottscafé som gästas utav vår paraambassadör Daniel Belge 
som tillsammans med sin guide Lisa kommer att berätta om sitt idrottande utifrån sina respektive 
perspektiv som idrottare med en synnedsättning och som ledsagare.  
 
Utrustning 
Två tandemcyklar samt Aquatalks har köpts in och vi har även hittat en samverkan med Fritidsbanken 
kring utlån av vår utrustning.  

 
// Camilla 



 

    
   

Informationsunderlag  

 

Styrelsemöte: 2022-05-07 

Verksamhetsområde: Omvärld / ekonomi  

Författare: Ola Silvdahl 

 

 

Information om vad som har hänt och vad som planeras: 

 
SOK:s - årsmöte 
Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) håll sitt årsmöte i Stockholm 26 april 2022. STF 
representerades av undertecknad, och Ria närvarade som ledamot i SOK. Det var inga 
val på mötet, vilket gjorde det relativt odramatiskt.  
 
En redovisning av spelen i Tokyo och Peking visade att antalet medaljer var ok och i 
linje med målen. Dock flaggas en stor fara för att Sverige halkar efter internationellt 
sett till yngre aktivas resultat på mästerskap. Inom ramen för Elitidrott2030 som 
genomförs i samarbete med RF och SPK, är målet att mer medel skall skjutas till (från 
staten) för att ge våra aktiva möjlighet att konkurrera internationellt. 
 
Mötet ”stora” fråga var en översyn av uttagningskriterierna för att få representera 
Sverige på spelen. Förutom att klara det internationella kvalet, har SOK ett krav på 
att den aktive skall ha presterat enligt ”top-8 kriteriet”. Det vill säga placerat sig top 
åtta på tävling med högsta internationella motstånd. Både ett antal OSF (däribland 
triathlon) och SOK:s styrelse hade lagt fram förslag på att en översyn av kriteriet 
skulle göras till årsmötet 2023. Det skiljde sig något i formuleringar, men inte mer än 
att motionärerna kunde ena sig med styrelsens förslag. Vi motionärer hade dock en 
att-sats avseende utredningens utgångspunkter och perspektiv som saknades i 
styrelsens förslag. Styrelsen linjerade sig med att-satsen och mötet yrkade bifall till 
denna.  
 
Internationellt 
Till följd av Rysslands krig i Ukraina har World Triathlon och Europe Triathlon i linje 
med de allra flesta internationella idrottsorganisationer beslutat att funktionärer och 
aktiva från Ryssland och Belarus inte får delta på internationella event, samt att WT 
och ET inte sanktionerar event i dessa länder. Ryssland har drivit frågan i andra 
organisationer till CAS, men hittills har de inte fått besluten ogiltigförklarade. 

 
Ekonomi - återstartsstöd 
Till följd av pandemin har idrotten tilldelats medel från staten för att underlätta en 
återstart. Under 2022 skall beslut in återstartsstöd 3 och 4 fattas. Totalt ca 1 miljard 
och medlen skall användas 2022-2023. STF medverkar aktivt i de dialoger som 
genomförs för att stödet skall fördelas på ett sätt så att det totalt sett får god effekt. 
Huvudfokus har varit att B) skapa ett speciellt stöd till (arrangörer av) motionslopp. I 
idrottens fördelning av medel generellt räknas inte motionslopp in som 



 

    
   

nyckeltal/mätpunkt vilket är olyckligt. Skälet är att vi alltid utgår kring 
medlemsbegreppet vid fördelning av medel. Men i motionsloppen som produceras 
av föreningslivet, är inte konsumenten (måste inte vara) medlem i en förening, och 
därför räknas inte verksamheten i detta avseende. Har räknar jag med att vi fått till 
en förändring avseende återstartsstödet. B) Ett riktat stöd till SF som samverkar (i 
elitfrågor). Läs Jkp. Förklarar på mötet. Inte klart, men förlaget har mottagits som 
möjligt. C) Ett uppstartsstöd i verksamhetsområdet Para. För att få ordinarie 
verksamhetsstöd för Para krävs att minst 15 föreningar bedriver paraverksamhet. Det 
gör att flera SF liksom vi hamnar i ett moment 22. Det är omöjligt att komma igång 
utan något stöd alls, och för att få stöd… Mitt förslag som mottagits positivt är att 
införa ett ”startstöd” till dessa SF inom ramen för återstartsstödet. På så sätt kan de 
SF som har ambition och en realistisk plan för verksamheten få möjlighet att komma 
igång.  
 
 
/ Ola Silvdahl 
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