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Svenska Triathlonförbundet 

Deltagande i age group-klass internationellt mästerskap 
 
Bakgrund 

Våra internationella organisationer World Triathlon och Europe Triathlon arrangerar årligen 
VM och EM i olika discipliner: triathlon, duathlon, aquathlon och vintertriathlon.  
 
Förutom klasserna junior, U23 och senior/elit arrangeras samtidigt mästerskap i age group-
klasser (åldersklasser 20–24, 25–29, 30–34 etc.). Varje medlemsnation har 20 platser till 
förfogande i alla age group-klasser. Eftersom antalet platser är stort behöver vi endast i 
undantagsfall göra en uttagning. 
 
Vid representation i age group-klass står den aktive själv för alla kostnader som hör till 
deltagandet. Det är dock medlemsnationen som anmäler deltagaren till mästerskapet. För 
Sveriges del är det Svenska Triathlonförbundet. 
 
Bifogad blankett används för aktiv som vill representera Sverige i age group-klass på 
mästerskap. 
 
Förutsättningar för deltagande i age group -klass: 

1. Du skall vara svensk medborgare. 
2. Du skall vara medlem i en förening ansluten till Svenska Triathlonförbundet och ha 

löst tävlingslicens. 
3. Du som aktiv står själv alla kostnader för ditt deltagande, samt bokar resa och 

boende.  
 
 
Anmälningsförfarande: 

1. Du anmäler dig till aktuellt mästerskap genom att fylla i bifogad blankett. 
2. Blanketten skickas med din underskrift till: Svenska Triathlonförbundet,  

Nedre Kaserngården 5, 415 27 Göteborg eller scannas och mailas till: 
info@svensktriathlon.org och skall vara STF tillhanda senast 14 dagar före sista 
anmälningsdatum. 

3. STF betalar in anmälningsavgiften i aktuell valuta för din räkning. 
4. STF anmäler dig till mästerskapet. 
5. STF fakturera dig anmälningsavgiften på motsvarande belopp i SEK (deltagare till 

samma mästerskap delar bankkostnad).  
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Svenska Triathlonförbundet 

Bilaga 1. Anmälningsblankett  

Deltagande age group-klass internationellt mästerskap 

 

Vänligen texta. 

Namn: _______________________________________________ 

Adress: _______________________________________________ 

Postnummer: ______________ Ort: _______________________ 

Personnummer: _________________________________________ 

Telefon dagtid: ________________  Mobil: ________________ 

E-post: _________________________________________ 

Kontaktperson vid sjukdom: _____________________Mobil: ____________ 
 
Information om mästerskapen hittar du på World Triathlons 
hemsida: www.triathlon.org 
 

Aktuellt mästerskap: __________________________________ 

Ort / Land: __________________________________ 

Sista anmälningsdatum: __________________________________ 

Anmälningsavgift: __________________________________ 

Klass/distans (herr/dam 20–24, 25–29, 30–34 osv):   __________________ 

Obs! Uppnådd ålder under tävlingsåret, alltså din ålder per 31 december samma år 
som tävlingen arrangeras, styr vilken klass du tävlar i. 

 
Undertecknad är införstådd med och godkänner  

- att anmälan är bindande 
- att STF anmäler mig till mästerskapet ovan 
- att STF betalar in anmälningsavgiften till arrangören  
 och sedan fakturerar mig motsvarande belopp + ev. bankavgift. 

 
 
_____________________________  
Underskrift 
 
Blanketten skickas till Svenska Triathlonförbundet, Nedre Kaserngården 5, 415 27 Göteborg 
eller scannas och mailas till: info@svensktriathlon.org. Blanketten skall vara STF tillhanda 
senast 14 dagar före sista anmälningsdatum. 

http://www.triathlon.org/
mailto:info@svensktriathlon.org

