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Välkommen till Svenska Triathlonförbundet årsmöte 2023

Styrelsen och jag ser fram emot att redogöra för 2022 års verksamhet och sammanfatta året
på ett så tydligt och transparent sätt som möjligt. Året har bitvis varit tufft, men vi har också
mycket att glädjas åt och känna stolthet över, inte minst de idrottsliga framgångar våra aktiva
på olika nivåer har presterat under året som varit. Under 2022 har arbetet fortsatt med att
skapa förutsättningar för ett fortsatt stort engagemang kring hur vi kan utveckla vår idrott
ytterligare 2023. Vi vill skapa engagemang kring framtiden för Svensk Triathlon hos våra
medlemsföreningar och aktiva för en bred förankring i de beslut som tas.

På årsmötet kommer styrelsen beskriva förutsättningarna för året, både ekonomiskt och
verksamhetsmässigt och berätta hur planen ser ut för 2023 ur flera olika perspektiv.
Årsmötet är Svensk Triathlons högst beslutande organ och det tillfälle när varje
medlemsförening bör finnas representerad för att göra sin röst hörd och på så sätt vara med
och påverka riktningen för vårt förbund.

Tillsammans utvecklar vi vår fina idrott - triathlon, det gör vi bäst genom dialog - inte bara
under ett möte utan under hela året. Det är vår förhoppning att vi har mycket kontakt i olika
konstellationer under året som kommer och att ni, våra medlemmar finns representerade på
årsmötet. Vi hoppas vi ses redan lördag 25/3 vid vår aktivitet Arena Games Triathlon eller vid
middagen på lördagskvällen dit du som är anmälda till årsmötet är välkommen.

Svensk Triathlon - Världens Bästa

Välkomna,
Styrelsen (genom ordförande)
Henrik Nöbbelin
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Dagordning årsmöte 2023

1. Öppning av årsmötet

2. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av
den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden,

3. fråga om mötets behöriga utlysande,

4. val av ordförande för mötet,

5. val av sekreterare för mötet,

6. val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt
erforderligt antal rösträknare,

7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående kalenderår/verksamhetsår,
b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för föregående kalenderår/verksamhetsår samt
c) revisionsberättelsen för samma tid,

8. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning,

9. presentation av SM/JSM/RM/USM för år 2,

10. behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan för förbundet med prioritering av
ekonomiska resurser,

11. behandling av styrelsens förslag (propositioner), samt av motioner som getts in i den ordning
som sägs i 3.7 §,

12. fastställande av
a) föreningarnas årsavgift till förbundet,
b) sanktions- och licensavgifter

13. val udda år av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år

14. val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år (se 2.7 §).

15. val av revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och
förvaltning inom förbundet för en tid av ett år. Revisor och dess personliga suppleant skall
vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen.

16. val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. Båda könen skall
vara representerade (se 2.7 §).

17. anmälan av representanter från aktiva triathleter resp. anställd personal,

18. beslut om val av ombud till RIM (udda år) och erforderligt antal suppleanter,

19. information från förbundsstyrelsen (ev föredrag),

20. avslutning.
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Föreningsnamn Kommun
338 Småland Triathlon & MF Ljungby
3City Triathlon Trollhättan
Aktivitus Sports Club Göteborg
Alingsås Triathlonklubb Alingsås
Alnö Race Team Sundsvall
Andrarums IF Tomelilla
Apladalens Löparklubb Värnamo
Athletic Club Salt Lake Nacka
AXA Sports Club Stockholm
Bauer Endurance Club Jönköping
BAUHAUS Sportklubb Norrtälje
Bjäre Triathlon Ängelholm
Björnstorps IF Lund
Bohuslän Endurance Sports Club Göteborg
Bokenäs IF Uddevalla
Brittatorps TK Växjö
Bromma SS Stockholm
Bromöllaortens Simsällskap Bromölla
Brudpiga RK Leksand
Carba Sports Club Grums
CK Sävast Boden
CK U6 Tidaholm
Club Active Island Tjörn Tjörn
Colting Borssén Triathlonklubb Borås
CSK Ludvika Ludvika
Dalarö SK Haninge
Dalregementets IF Falun
Donkeys Triathlon Göteborg
EC Sports Club Norrköping
Echelon Cycling and Triathlon Club Stockholm
Elmhults SC Älmhult
Emmaboda SS Emmaboda
Enköpings CK Enköping
Ericsson Stockholm IK Stockholm
Eskilstuna IK Triathlon Eskilstuna
Fagersta Södra IK Fagersta
Falu SS Falun
Finspångs Cykelamatörer Finspång
FK Herkules Triathlon Mölndal
Flen Sport & Hälsa IF Flen
FMTIS IF Örebro
Fredrikshof IF CK Stockholm
Frosta Multisport Höör
Färjestadens Motions IF Mörbylånga
Glasrikets RC Nybro Nybro
Gnosjö FK Gnosjö
Gråmanstorp Runners Klippan

Röstlängd 2022-12-31
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Gällivare Endurance Club Gällivare
Gävle Triathlon Klubb Gävle
Göteborgs Atlet- & Triathlonsällskap Göteborg
Göteborgs Skidklubb Göteborg
Halmstad Garnisons IF Halmstad
Halmstad Triathlon & Multisport Halmstad
Heleneholms IF Tri Team Malmö
Hemsö IF Härnösand
High Coast Triathlon Club Härnösand
Hisingens CK Göteborg
Hjo Velocipedklubb Hjo
Horla Friskvårdsförening Vårgårda
Hossmo RC Kalmar
Hudik Triathlon Klubb Hudiksvall
Hultsfreds LK Hultsfred
Hälle IF Uddevalla
Hässleholm Freeflow AC Hässleholm
Höga Kusten Cyklisterna Kramfors
Högby IF Borgholm
Höglandets Triathlon Nässjö
I 2 IF Karlstad Karlstad
Idrottsmottagningen Sports Club Sandviken
IF Göta Karlstad Karlstad
IF Mantra Sport Uppsala
IFK Sala Sala
IFK Österbymo Ydre
IK Fyris Uppsala Uppsala
IK Granit Sotenäs
IK NocOut.se Linköping
IK Trasten Mark
IK Vinco Ystad
IKHP Huskvarna Jönköping
Ironmaniac Triathlon Club Huddinge
IS Göta Friidrott & Triathlon Helsingborg
Julita Triathlon Katrineholm
Järfälla Triathlonförening Järfälla
KA 3 IF Gotland
Kalmar CK Kalmar
Kalmar RC Triathlon Kalmar
Kalmar SS Kalmar
Karlsborgs Simklubb Karlsborg
Karlshamns SK Karlshamn
Karlskrona SS Karlskrona
Karlstads SS Karlstad
KIF Toredal Salem
Kisa SK Kinda
KK Karpen Perstorp
Klubb Sisu Multisport & Triathlon Helsingborg
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Knivsta CK Knivsta
Korpen Vadstena Motionsidrottsförening Vadstena
Kristianstads TK Kristianstad
Kristinehamns Multisport Klubb Kristinehamn
Kungsbacka SS Kungsbacka
Kungsörs SK Kungsör
Kållandsö GOIF Lidköping
Lidingö Triathlon Lidingö
Lidköpings CK Lidköping
Lindecyklisterna Nora
Lulekamraterna Motion och Löparklubb Luleå
Luleå CK Luleå
Luleå Triathlon Boden
Lödde Tri Kävlinge
Lönashults GoIF Alvesta
Maxprestation Sports Club Västervik
Midnight Warriors Triathlon Club Borås
MIND Triathlon Sports Club Hässleholm
MOB IF Nacka
Mora CK Mora
Mora Triathlonklubb Mora
Motala Triathlon Club Motala
Mälardalens Triathlonklubb Västerås
Mälarö SOK Ekerö
Mölndal Outdoor IF Mölndal
Mörbylånga GOIF Mörbylånga
Norbergs CK Norberg
Nordic Triathlon & Endurance Club Kalmar
Norra Stockholm Endurance Österåker
Norrköping Triathlon Norrköping
Näset Triathlonklubb Vellinge
Ocab RunningClub Kalmar
Oskarshamns SK Oskarshamn
Peking Athletes Norrköping
Qwarnsveden Triathlonklubb Borlänge
Race & Shine Sports Club Sollentuna
Rejlers IF Växjö
Rembo IK Avesta
Ringmurens CK Gotland
Ringsjö SK Hörby
Roden Triathlon Club Vallentuna
Ronneby SS Ronneby
Rooster Club Varberg IF Varberg
Roslagens Triathlon IF Norrtälje
Ryssbergets IK Bromölla
Saltsjöbaden Triathlonsällskap Nacka
Sandvikens CK Sandviken
Sharks Sports Club Solna
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Sigtuna Märsta Arlanda CK (SMACK) Sigtuna
Sigtuna Sports Club Sigtuna
Sillhövda AIK Karlskrona
Sjöbo SS Sjöbo
SK 1970 Borås
SK Elfsborg Borås
SK Ena Enköping
SK Graal Markaryd
Skellefteå AIK CK Skellefteå
Skövde Triathlonklubb Skövde
Slite Sportklubb Gotland
SLK Oxelösund Oxelösund
Sockertoppen IF Strömsund
SOK Knallen Borås
Solvikingarna Göteborg
South Wermland Sports Club Säffle
Sports Club SPC Vallentuna
Springtime Sports Club Stockholm
Spårvägen SF Stockholm
Stallarholmens SK Strängnäs
Stockholm City Triathlon Stockholm
Stockholm Långdistansklubb Stockholm
Strängnäs CK Strängnäs
Stöcke TS Järnet Umeå
Säters IF Triathlon Säter
Sävedalens Cykelklubb Partille
Söderhamns Skärgårds Multisportförening Söderhamn
Södertörns CK Haninge
Team Blekinge LF Karlskrona
Team Gnestahälsa IF Gnesta
Team Jarla Cykelklubb Stockholm
Team Kalmarsund Cykelklubb Mörbylånga
Team KBK Bikes CK Falun
Team Kungälv IS Kungälv
Team LeWa Sport Motala
Team Ormsalva Athletic Club Mora
Team Power Woman Stockholm
Team Simcoachen Göteborg
Team Sméstan CK Triathlon Eskilstuna
Team Snabbare IF Nacka
Team Swedemount SC Tanum
Team Trelleborg Triathlon Trelleborg
TeamB3 IF Sundsvall
Telia Idrott o Fritidsförening Jönköping
Terrible Tuesdays Athletic Club Stockholm
Tierps CK Tierp
TOT Triathlon Club Stockholm
Tranemo IF Skidklubb Tranemo
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Triathlon Syd Lund
Triathlon Väst Göteborg
Trifit Idrottsförening Jönköping
Trimate SK Högsby
TwinPeaks Triathlon Klubb Falköping
Ulricehamns Triathleter Ulricehamn
Umara Sports Club Göteborg
Umeå SS Umeå
Utbrytarna SK Huddinge
Valbo AIF Gävle
Vallentuna CK Triathlon Vallentuna
Vansbro AIK Simklubb Vansbro
Vélo Performance Racing Team Nora
Vretstorps IF Hallsberg
Väsby SS Triathlon Upplands-Väsby
Västerås Cykelklubb Västerås
Västerås Löparklubb Västerås
Västerås Simsällskap Västerås
Västerås Triathlonklubb Västerås
Västra Ämtervik IF Sunne
YO Running Club Stockholm
Åkersberga Triathlonförening Österåker
Ålems OK Mönsterås
Älta Triathlon Club Nacka
Örebro AIK Örebro
Östersund Triathlon Östersund
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Svenska Triathlonförbundet
802400-0997

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31.

Styrelsen avger följande årsredovisning

Innehåll Sida

Förvaltningsberättelse 2
Resultaträkning 4
Balansräkning 5
Noter 7

Om inte annat anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser 
föregående år.
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Svenska Triathlonförbundet
802400-0997

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten
* Svenska Triathlonförbundet (STF) är en ideell förening med uppgift att administrera,
utveckla och marknadsföra idrotten triathlon, samt multisporterna duathlon, aquathlon,
vintertriathlon, terrängtriathlon och paratriathlon i Sverige
* STF är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK),
World Triathlon och Europe Triathlon

Främjande av föreningens ändamål
* Att i linje med ett av STF långsiktiga mål etablera VM tävlingen i Stockholm igen,
som en del i World Triathlons VM-serie
* Att fortsatt hämta hem internationella event och mästerskap
* Att fortsatta utveckla Svenska Triathloncupen och alla övriga arrangemang
* Att etablera svenska triathleter på högsta internationella nivå
* Att triathlon fortsätter att växa som bredd- och ungdomsidrott
* Att inkludera paratriathlon som en väl integrerad del i svensk triathlon

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Året 2022 har inneburit stora förändringar för vårt förbund och var utmanande på flera  
sätt men har också innehållit många glädjeämnen. När vi nu summerar året gör vi det  
med energi och en plan, full av idéer som vi planerar att genomföra under kommande år.  
Allt sammantaget ser vi positivt på framtiden för Svensk Triathlon. 

Resultaten ligger i kronologisk ordning för året
* Jesper Svensson 3:a på Ironman Texas, USA
* SM Duathlon avgjordes vid Arlandastad Duathlon, segrare Tilda Månsson, Gabriel Sandör
* Tilda Månsson vinner junior EM guld i Polen
* SM Långdistans gick vid Borås Triathlon, segrare Jenny Nilsson, Fredrik Häggmark
* SM och NM på Sprintdistans gick vid Linköping Triathlon. Tilda Månsson segrar i både NM och SM,
även på herrsidan har vi en och samma vinnare i SM och NM, Gabriel Sandör
* Sveriges Mix lag vinner NM mixed Relay i Linköping. I laget Axel Rosencrantz, Tilda Månsson,
Andreas Carlsson och Emma Varga
* SM Mixstafett vinner Väsby SS Triathlon lag 1, Emil Frayon, Elin Malmström, Oskar Arvidsson och
Hanna Månsson
* Tilda Månsson stod för en historisk prestation när hon vinner junior VM guld i Kanada,
Svensk Triathlons första guldmedalj på ett JVM
* SM Medeldistans gick på Challenge Vansbro, segrare Sara Svensk, Jesper Svensson
* Sara Svensk vinner silver på Ironman 70.3 Gdynia, Polen
* Tilda Månsson vinner sensationellt World Triathlon Cup i Bergen, Norge
* SM Olympisk distans avgjordes på Vadstena Triathlon, segrare Anna Bergsten, Daniel Nöu
* Jenny Nae vinner brons på EM långdistans i Almere, Holland
* Oscar Lilja vinner silver på junior EM Cross Triathlon i Bilbao, Spanien
* Till Ironman VM 2022 på Hawaii hade fyra svenskar kvalificerat sig; Robert Kallin,
Jesper Svensson, Lisa Nordén och Sara Svensk. Lisa placerar sig bäst med en 5:e plats
* Lisa Nordén 2:a på Ironman Cozumel, Mexico
* Anna Bergsten 1:a på Ironman 70.3 Taupo, Nya Zeeland
* Gabriel Sandör vinner Asia Triathlon Cup Manama, Bahrain

* Årsmötet genomfördes i Göteborg 19 mars 2022
* Sviterna av pandemin påverkar fortsatt vår idrott och idrotten i stort - minskat intresse från deltagare,
arrangörer och sponsorer
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* Väsby SS stod som arrangör för SM Duathlon, Arlandastad Duathlon 1 maj
* Colting Communication AB  stod som arrangör för SM Långdistans, Borås Triathlon 4 juni
* STF stod som arrangör för SM och NM Sprintdistans, Linköping Triathlon 6 juni
* STF stod som arrangör för SM och NM Mixed Relay, Linköping Triathlon 6 juni
* Vansbro AIK Simklubb stod som arrangör för SM Medeldistans, Vansbro Challenge 3 juli
* Korpen Vadstena stod som arrangör för SM Olympiskdistans, Vadstena Triathlon 27 augusti
* Stockholm Triathlon fick ställas in pga vägarbete på cykelsträckan (Västerbron)
* Via arbetet med branschorganisationen Svenska Motionslopp har STF mottagit ett RF stöd för
event “Särskilda pandemieffekter”
* STF har erhållit återstartsstöd 2 och 3 från RF
* Av återstartsstöd 2 så har 30% (330 000kr) gått ut till Idrottsföreningar (IF) som under året har
arrangerat sanktionerade tävlingar
* STF har arrangerat tri camps både i och utanför Sverige
* TRYtriathlon tillfällen har genomförts i olika delar av landet
* Tri4fun Cupen genomfördes för första året
* Projektår 2 i det 3-åriga Arvsfondsprojektet "Triathlon för alla"
* Byte av plattform för STF hemsida; från RF IdrottOnline till Sitevision med hjälp av Consid
* STF samarbetspartner under året har varit Scandic, Trimtex, Apollo,
Svenska Spel “Tillsammans för fler i rörelse” och Fritidsbanken
* STF är en del i Erasmus + projektet Golden Sport vars syfte är att skapa ett forum för samarbete
över nationsgränser för lärande av hur arbetet med jämlikhet kan utvecklas
* Ola Silvdahl är ledamot i Europe Triathlons styrelse och ledamot i
branschorganisationen Svenska Motionslopp
* Beth Friberg är ledamot i Audit, risk and integrity kommittén, World Triathlon, även medlem i
styrelsen för Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande
* Lotta Kellander är ledamot i Riksidrottsförbundets styrelse
* Ria Damgren Nilsson är vice ordförande i SOK:s styrelse samt ordförande i
NOC Commission World Triathlon, medlem i World Triathlon Transgender Working Group och
ledamot i EOC Marknad & Kommunikations kommitten
* Henrik Jansson valdes in som ledamot i World Triathlon Tribunal
* Personalförändring - tre medarbetare säger upp sig och slutar i augusti
* Två styrelseledamöter, Johanna Green och Tobias Marklund stärker upp kansliet med start i
början av augusti i rollerna som tf. Kanslichef och tf. Sportchef
* Organisationsöversyn kansli utförd av konsultfirman Management Partners Malmö AB
* Uppdragstiden förlängs för Johanna Green och Tobias Marklund in i 2023
* Generalsekreterare och STF väljer att gå skilda vägar
* En uppgörelse av ekonomisk engångskaraktär har gjorts med personal

Medlemmar
* 217 (232) föreningar var anslutna till STF per 2022-12-31

Flerårsöversikt
2022 2021 2020*

Offentligrättsliga bidrag 9 507 883 6 151 238 3 501 895
Nettoomsättning 3 341 775 1 955 728 2 110 746
Övriga intäkter 392 404 1 995 251 2 248 579
Årets resultat -2 154 094 183 693 1 180 490
Eget kapital 346 399 2 500 494 2 316 800
Soliditet % 3 37 44

* Uppställningen skiljer sig från föregående års årsredovisning, men jämförelsetalen har
anpassats för att vara jämförbara mot 2021/2022.

3 13



Svenska Triathlonförbundet
802400-0997

RESULTATRÄKNING NOT 2022 2021
1

Föreningens Intäkter
Medlemsavgift 325 500 351 000
Gåvor 2 25 009 0
Offentligrättsliga bidrag 2 9 507 883 6 151 238
Nettoomsättning 3 3 341 775 1 955 728
Övriga intäkter 3 392 404 1 995 251
Summa intäkter 13 592 571 10 453 217

Kostnader

Övriga externa kostnader 4 -8 033 238 -5 253 299
Personalkostnader 5 -7 776 947 -5 015 279
Summa kostnader -15 810 184 -10 268 578

Verksamhetens resultat -2 217 613 184 639

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från övriga värdepapper 0 0

Ränteintäkter och liknande poster 64 297 0
Räntekostnader och liknande poster -779 -946

63 519 -946

Resultat efter finansiella poster -2 154 094 183 693

Årets resultat -2 154 094 183 693
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Svenska Triathlonförbundet
802400-0997

BALANSRÄKNING NOT 2022 2021
1

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 6 0 0

0 0

Summa anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Varulager 16 293 26 075

16 293 26 075
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 11 806 19 488
Övriga fordringar 10 510 27 981
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter 89 217 105 933

111 532 153 402

Kassa och bank 11 009 736 6 617 662
11 009 736 6 617 662

Summa omsättningstillgångar 11 137 561 6 797 139

SUMMA TILLGÅNGAR 11 137 561 6 797 139
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Svenska Triathlonförbundet
802400-0997

BALANSRÄKNING NOT 2022 2021

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7
Balanserat kapital 2 500 494 2 316 800
Årets resultat -2 154 094 183 693

346 399 2 500 494

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 0 0
Leverantörsskulder 58 889 6 602
Övriga kortfristiga skulder 1 833 532 665 346
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 8 8 898 740 3 624 697

10 791 161 4 296 645

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 137 561 6 797 139
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Svenska Triathlonförbundet
802400-0997

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter)

Not 1 Redovisnings-och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättas  i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.
Vidare har Riksidrottsförbundets rekommendationer tillämpats.

Avskrivningar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt
plan. Anskaffningsvärdet har minskats med eventuella bidrag som erhållits. Avskrivning görs systematiskt över den
bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider.

Balanserade spelarrättigheter Den ursprungliga kontraktstiden utgör underlag till
avskrivningen

Hyresrätter Kontraktstiden
Byggnader 20 – 50 år 
Kontorsinventarier 5 år
Maskiner av olika slag 7 år

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet
Eget kapital i förehållande till balansomslutningen.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i specialidrottsförbundet.

Upplysningar till resultaträkningen

Not 2 Gåvor/Stipendier 2022 2021

Gåvor 25009 0
Stipendier 0 0
Summa 25009 0

Not 2     Offentligrättsliga bidrag 2022 2021

Kommun  0 0
Stat     0 0
Landsting 0 0
RF 6 606 216 3 682 444
SOK 513 653 411 614
Allmänna Arvsfonden 2 388 014 2 057 180
EU      0 0
Summa     9 507 883 6 151 238
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Svenska Triathlonförbundet
802400-0997

Not 3 Nettoomsättning
2022 2021

Nettoomsättningen fördelas sig enligt följande:
Idrottsverksamhetens intäkter 2 215 949 1 023 241
Sponsring, reklam, annonser 95 000 369 000
Lotterier, bingo och försäljningsintäkter 1 030 826 563 487
Övriga föreningsintäkter 392 404 1 995 251
Summa 3 734 179 3 950 979

Not 4 Upplysning om övriga externa kostnader
2022 2021

Idrottsverksamhetens kostnader 5 737 701 3 704 058
Sponsor/reklamkostnader 65 000 124 009
Lotteri/bingokostnader och
försäljningskostnader 94 269 94 367
Övriga externa kostnader 2 136 267 1 330 865
Summa 8 033 238 5 253 299

Not 5 Medelantalet Anställda

Medelantalet  anställda 2022 2021
8 9

Not 6 Inventarier och verktyg
2022 2021

Ingående anskaffningsvärde 0 51 346
Försäljningar och utrangeringar 0 -51 346
Erhållna bidrag på försäljningar och utrangeringar
Årets erhållna bidrag 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0
Ingående avskrivningar enligt plan 0 -51 346
Försäljningar och utrangeringar 0 51 346
Årets avskrivning 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan 0 0
Bokfört värde 0 0

Not 7 Eget kapital
Balanserat Ändamåls Totalt

kapital bestämt eget kapital

Ingående balans 2 500 494 0 2 500 494
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 0 0
Reservering av ändamålsbestämda medel 0 0
Årets resultat -2 154 094 0
Utgående balans 346 399 0 2 500 494

8 18



Svenska Triathlonförbundet
802400-0997

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2022 2021
Upplupna löner 1 071 198 0
Upplupna semesterlöner 344 047 194 902
Ber upplupna soc avgifter 288 436 0
Avsättning distrikt 594 095 507 552
Para Arvsfonden uppl kostn & förutb int 15 000 15 000
Upplupna semesterlöner Para Arvsfonden 3 594 0
Övriga poster* 6 582 370 2 907 243
Summa 8 898 740 3 624 697

*I beloppet ingår ej utnyttjade medel av Riksidrottsförbundet (RF) gällande verksamhets- 
och projektstöd 2022-2023 som får nyttjas 2023 samt återstartsstöd.

RF Verksamhetsstöd Barn- och ungdomsidrott 673 458 406 508
RF Verksamhetsstöd Elitidrott 0 0
RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott 0 192 630
RF Projektstöd Internationellt utvecklingsarbete 52 094 82 652
RF Projektstöd Internationellt arbete 2022 14 089 0
RF Återstartsstöd Elit 0 300 000
RF Återstartsstöd Eliten under eliten 1 000 000 0
RF SF särskild pandemieffekt 1 200 000 0
RF Event särskild pandemieffekt 1 297 245 0
RF Återstartsstöd del 1 0 1 000 000
RF Återstartsstöd del 2 443 175 0
RF Återstartsstöd del 3 798 000 0
Summa 5 478 060 1 981 790

Årsredovisningens påtecknande

Göteborg Enligt datum som framgår av elektronisk signatur.

Henrik Nöbbelin, ordförande Ria Damgren Nilsson, vice ordförande

Jonas Rylander Åke Lantz

Pia Sundkvist de Beau Jannike Linné

Emma Varga, aktivas representant Charlotte Johansson, personalrepresentant

Revisorspåteckning:

Min revisionsberättelse har avgivits enligt datum som framgår av elektronisk signatur.

Karin Eriksson
Auktoriserad revisor
Grant Thornton
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Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Svenska Triathlonförbundet 

Org.nr. 802400 - 0997 
 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska 
Triathlonförbundet för år 2022. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Svenska Triathlonförbundets finansiella ställning per den 31 
december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden  

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 
och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i 
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen 

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen 
och återfinns som en separat handling till årsmötet. Det är styrelsen som 
har ansvaret för denna andra information. 

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information. 

I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar att 
läsa den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den kunskap 
jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen 
i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att 
rapportera i det avseendet.  

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och 
att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut 
har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

•  identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

•  skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll 
som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder 
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

•  utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och 

tillhörande upplysningar. 

•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

•  utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
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eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision 
av styrelsens förvaltning för Svenska Triathlonförbundet för år 2022. 

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stadgarna. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende: 

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst 
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

Göteborg, enligt datum som framgår av elektronisk signering. 
 
 
 
 
Karin Eriksson 
Auktoriserad revisor 
 

23



Document 
history

COMPLETED BY ALL:
14.02.2023 17:33

SENT BY OWNER:
Karin Eriksson · 31.01.2023 20:09

DOCUMENT ID:
HkelPwkPnj

ENVELOPE ID:
rJlwvJv3j-HkelPwkPnj

DOCUMENT NAME:
Revisionsberättelse Svenska Triathlonförbundet 2022-01-01--2022-
12-31.pdf
2 pages

Activity log

RECIPIENT ACTION* TIMESTAMP (CET) METHOD DETAILS

KARIN ERIKSSON Signed 14.02.2023 17:33 eID Swedish BankID (DOB: 1984/04/13)

karin.eriksson@se.gt.com Authenticated 14.02.2023 17:32 Low IP: 213.115.137.7

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Veri�ed ensures that the document has been signed according to the method stated above.  
Copies of signed documents are securely stored by Veri�ed. 
 
To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader. GDPR 

compliant
eIDAS 

standard
PAdES 
sealed

RJLWVJV3J- 

HKELPWKPNJ

24



Svenska Triathlonförbundet
Budget och ufall 2022

Budget 2022
Årsmöte

Budget 2022
reviderad senast

2022-10-31

Utfall 2022-12-31

Ingående balans 2 500 494 2 500 494 2 500 494 

INTÄKTER

Arrangemang 3 060 000 1 942 000 1 774 924 

RF återstartsstöd särskild ny under året 2 497 245 0 

Bredd & Motion 894 939 544 939 580 817 

Barn & Ungdom 569 000 920 000 155 808 

Elit* 995 000 2 613 000 1 679 119 

Paratriathlon RF/STF 0 300 000 0 

Paratriathlon Arvsfonden 2 500 460 3 126 820 2 419 408 

Marknad** 550 000 400 000 167 240 

Kommunikation 180 000 0 678 

RF återstartsstöd under verksamhet 2 568 000 1 326 825 

Omvärld 0 102 652 63 334 

Ledning 0 0 4 753 

Kansli 0 0 0 

Personal 1 382 000 912 000 1 034 120 

Gemensam 3 783 000 4 310 000 4 055 820 

Distrikt 0 0 105 619 

Summa intäkter 13 914 399 20 236 655 13 368 466 

KOSTNADER

Arrangemang 2 660 000 1 569 380 1 598 300 

RF återstartsstöd särskild ny under året 2 497 245 0 

Bredd & Motion 594 939 244 939 293 148 

Barn & Ungdom 569 000 920 000 155 808 

Elit* 1 435 000 3 053 000 2 095 230 

Paratriathlon RF/STF 0 300 000 24 005 

Paratriathlon Arvsfonden 2 500 460 3 126 820 2 419 408 

Marknad 350 000 200 000 146 431 

Kommunikation 380 000 250 000 205 024 

RF återstartsstöd under verksamhet 2 568 000 1 326 825 

Omvärld 70 000 102 652 82 726 

Ledning 225 000 225 000 312 380 

Kansli 330 000 330 000 249 380 

Personal 4 600 000 4 342 000 6 314 102 

Gemensam 200 000 200 000 194 173 

Distrikt 0 0 105 619 

Summa kostnader 13 914 399 19 929 036 15 522 560 

VERKSAMHETENS RESULTAT 0 307 620 -2 154 094 

FINANSIELLA INVESTERINGAR 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 0 307 620 -2 154 094 

Utgående balans 2 500 494 2 808 114 346 399 

* 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. 

Intäkter och kostnader avseende Utbildning ryms inom respektive verksamhetsområde.

*SOK inte klart, ej inlagt budget Årsmöte varken som intäkt eller kostnad, nettot +-noll.
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Svenska Triathlonförbundet
Budget och utfall 2022 detalj - Intäkter 

Budget 2022
Årsmöte

Budget 2022
reviderad senast

2022-10-31

Utfall 2022-12-31

Ingående balans 2 500 494 2 500 494 2 500 494 

INTÄKTER

Arrangemang

Stockholm 1 235 000 667 000 317 867 

Linköping 650 000 650 000 717 290 

STC Tävlingar Övrigt 100 850 100 850 167 787 

Arrangemang Övrigt 100 400 100 400 185 560 

Sanktionsavg./Försäkring 423 750 423 750 384 920 

TD/HD/TO/Domare/TK 0 0 1 500 

RF återstartsstöd särskild

RF särskild pandemieffekt SF ny under året 1 200 000 0 

RF särskild pandemieffekt Event ny under året 1 297 245 0 

Bredd & Motion

Playitas/Aqua 110 000 110 000 24 268 

AG Tävlingar 0 0 37 647 

Bredd Övrigt 0 0 0 

RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott 362 630 382 630 502 188 

TRY Triathlon 52 309 52 309 16 714 

Barn & Ungdom

RF Verksamhetsstöd B&U 519 000 920 000 126 542 

Träning 0 0 28 800 

Tävling 0 0 466 

Tri4fun Koncept 0 0 0 

Utbildning 0 0 0 

Föreningsutveckling 0 0 0 

Barn & Ungdom Övrigt 0 0 0 

Elit

RF Verksamhetsstöd Elit 680 000 680 000 680 000 

SOK stöd inte klart 618 000 557 523 

Senior/U23 5 000 5 000 56 730 

Junior 5 000 5 000 47 229 

Ungdom 5 000 5 000 4 154 

Lång 0 0 7 018 

Duathon/Vinter Triathlon 0 0 0 

Elit Övrigt 0 0 26 465 

DSA 0 0 0 

Tränarutveckling 0 0 0 

RF Återstartsstöd Elit 300 000 1 300 000 300 000 

Paratriathlon RF/STF

RF stöd Para 0 300 000 0 

Paratriathlon Arvsfonden 2 500 460 3 126 820 2 419 408 

Marknad 400 000 400 000 167 240 

Kommunikation 0 0 678 

RF återstartsstöd 798 000 0 

RF Återstartsstöd Arrangemang 550 000 550 000 621 682 

RF Återstartsstöd Bredd & Motion 370 000 370 000 196 474 

RF Återstartsstöd Barn & Ungdom 50 000 50 000 0 

RF Återstartsstöd Marknad 150 000 150 000 178 644 

RF Återstartsstöd Kommunikation 180 000 180 000 222 452 

RF Återstartsstöd Personal 470 000 470 000 100 000 

RF Återstartsstöd IF 0 0 7 573 

Omvärld

RF stöd Projekt International 0 102 652 36 469 

RF 0 0 0 

SOK 0 0 0 

Europe Triathlon 0 0 26 865 

World Triathlon 0 0 0 

Omvärld Övrigt 0 0 0 

Erasmus Gold Sport ny under året ny under året 0 

Ledning 0 0 4 753 

Kansli 0 0 0 

Personal

RF stöd Projekt Sportchef Landslag X 400 000 400 000 400 000 

SOK stöd Sportchef 0 0 0 

RF Verksamhetsstöd B&U 400 000 400 000 526 508 

NIU Malmö 112 000 112 000 104 000 

Personal Övrigt 3 611 

Gemensam

RF org. stöd SF (ex. takmedel) 2 153 000 2 500 000 2 528 000 

RF Takmedel 0 180 000 180 000 

Medlemsavgifter 330 000 330 000 325 500 

Licenser 1 300 000 1 300 000 977 300 

Gemensam Övrigt 0 0 45 020 

Distrikt 0 0 105 619 

Summa intäkter 13 914 399 20 236 655 13 368 466 
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Svenska Triathlonförbundet
Budget 2022 detalj - Kostnader 

Budget 2022
Årsmöte

Budget 2022
reviderad senast

2022-10-31

Utfall 2022-12-31

KOSTNADER

Arrangemang

Stockholm 1 217 620 677 000 317 022 

Linköping 601 500 601 500 815 450 

STC Tävlingar Övrigt 143 000 143 000 190 272 

Arrangemang Övrigt 115 880 115 880 246 837 

Sanktionsavg./Försäkring 15 000 15 000 14 400 

TD/HD/TO/Domare/TK 17 000 17 000 14 318 

RF återstartsstöd särskild

RF särskild pandemieffekt SF ny under året 1 200 000 0 

RF särskild pandemieffekt Event ny under året 1 297 245 0 

Bredd & Motion

Playitas/Aqua 50 000 50 000 16 116 

AG Tävlingar 0 0 37 645 

Bredd Övrigt 5 000 5 000 0 

RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott 117 630 137 630 222 673 

TRY Triathlon 52 309 52 309 16 714 

Barn & Ungdom

Träning 80 000 180 000 67 516 

Tävling 80 000 381 000 62 341 

Tri4fun Koncept 105 000 105 000 4 856 

Utbildning 190 000 190 000 0 

Föreningsutveckling 20 000 20 000 0 

Barn & Ungdom Övrigt 44 000 44 000 21 097 

Elit

SOK stöd inte klart 618 000 557 523 

Senior/U23 395 000 395 000 482 949 

Junior 210 000 210 000 273 608 

Ungdom 165 000 165 000 76 785 

Lång 50 000 50 000 89 327 

Duathon/Vinter Triathlon 0 0 0 

Elit Övrigt 130 000 130 000 118 344 

DSA 150 000 150 000 150 000 

Tränarutveckling 35 000 35 000 8 298 

RF Återstartsstöd Elit 300 000 1 300 000 338 397 

Paratriathlon RF/STF

RF stöd Para 0 300 000 24 005 

Paratriathlon Arvsfonden 2 500 460 3 126 820 2 419 408 

Marknad 200 000 200 000 146 431 

Kommunikation

IT, Webb, Domäner 82 300 132 300 121 129 

STF MF/Kommunikation 88 200 88 200 61 363 

Kommunikation Övrigt 29 500 29 500 22 533 

RF återstartsstöd 798 000 0 

RF Återstartsstöd Arrangemang 550 000 550 000 621 682 

RF Återstartsstöd Bredd & Motion 370 000 370 000 196 474 

RF Återstartsstöd Barn & Ungdom 50 000 50 000 0 

RF Återstartsstöd Marknad 150 000 150 000 178 644 

RF Återstartsstöd Kommunikation 180 000 180 000 222 452 

RF Återstartsstöd Personal 470 000 470 000 100 000 

RF Återstartsstöd IF 0 0 7 573 

Omvärld

RF Projekt Internationellt arbete ny under året 20 000 5 911 

RF 500 500 11 849 

SOK 3 700 3 700 3 450 

Europe Triathlon 21 000 21 000 57 423 

World Triathlon 43 000 55 652 659 

Omvärld Övrigt 1 800 1 800 3 422 

Erasmus Gold Sport ny under året ny under året 12 

Ledning

Årsmöte 90 000 90 000 57 583,14 

Styrelsmöten 85 000 85 000 89 271,84 

Ledning Övrigt 50 000 50 000 165 525,13 

Kansli 330 000 330 000 249 380 

Personal inkl. Övrigt 4 130 000 4 342 000 6 314 102 

Gemensam 200 000 200 000 194 173 

Distrikt 0 0 105 619 

Summa kostnader 13 914 399 19 929 036 15 522 560 

VERKSAMHETENS RESULTAT 0 307 620 -2 154 094 

FINANSIELLA INVESTERINGAR 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 0 307 620 -2 154 094 

Utgående balans 2 500 494 2 808 114 346 399 
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Tävlingsresultat 2022

Nationella resultat

SM/JSM/USM/RM - Duathlon, Arlandastad Duathlon 1 maj

Svensk Mästarinna Tilda Månsson, Väsby SS Triathlon
Svensk Mästare Gabriel Sandör, Terrible Tuesdays Athletic Club

Svensk Juniormästarinna Tilda Månsson, Väsby SS Triathlon
Svensk Juniormästare Oscar Lilja, Race & Shine Sports Club

Svensk Ungdomsmästarinna Leah Rosencrantz, Triathlon Väst
Svensk Ungdomsmästare Noah Petersson, Nordic Triathlon & Endurance Club

Riksmästarinna 35-39 Evelina Hagelin, Team LeWa Sport
Riksmästarinna 40-44 Hanna Törnqvist, Åkersberga Triathlonförening
Riksmästarinna 45-49 Malin Annebäck, Väsby SS Triathlon
Riksmästarinna 50-54 Carina Parment, I 2 IF Karlstad
Riksmästarinna 55-59 Marie Cederberg IFK Sala
Riksmästare 35-39 Jesper Söderbäck, Hudik Triathlon
Riksmästare 40-44 Marcus Brandt, IF Mantra Sport
Riksmästare 45-49 Martin Bratt, Mora CK
Riksmästare 50-54 Martin Törnqvist, Väsby SS Triathlon
Riksmästare 55-59 Jonas Rylander, Väsby SS Triathlon
Riksmästare 60-64 Ulf Carleson, Stockholm City Triathlon
Riksmästare 65-69 Kenneth Gysing, Åkersberga Triathlonförening
Riksmästare 70-74 Tommy Lacandler, AXA Sports Club

SM/JSM/USM/RM - Sprintdistans, Linköping Triathlon 6 juni

Svensk Mästarinna Tilda Månsson, Väsby SS Triathlon
Svensk Mästare Gabriel Sandör, Terrible Tuesdays Athletic Club

Svensk Juniormästarinna Tilda Månsson, Väsby SS Triathlon
Svensk Juniormästare Oscar Lilja, Race & Shine Sports Club

Svensk Ungdomsmästarinna Amanda Johansson, Karlstads SS
Svensk Ungdomsmästare Noah Petersson, Nordic Triathlon & Endurance Club

Riksmästarinna 35-39 Martina Nilsson, Team LeWa Sport
Riksmästarinna 40-44 Matilda Johansson, Roslagens Triathlon IF
Riksmästarinna 45-49 Tina Lilja, Frosta Multisport
Riksmästarinna 50-54 Åsa Lindeblad, Väsby SS Triathlon
Riksmästarinna 55-59 Marie Ekman Motala Triathlon Club
Riksmästarinna 60-64 Ann-Charlott Thorén, Motala Triathlon Club
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Riksmästare 35-39 Andreas Voss, Triathlon Syd
Riksmästare 40-44 Marcus Brandt, Race & Shine Sports Club
Riksmästare 45-49 Luke Dragstra, Nordic Triathlon & Endurance Club
Riksmästare 50-54 Martin Törnqvist, Väsby SS Triathlon
Riksmästare 55-59 Magnus Almen, AXA Sports Club
Riksmästare 60-64 Mikael Thorén, Motala Triathlon Club
Riksmästare 65-69 Per-Olof Branzell, IK Fyris Uppsala
Riksmästare 70-74 Ulf Gunnarsson, Nordic Triathlon & Endurance Club
Riksmästare 85- George Valvis, Triathlon Syd

Stafett-SM, Linköping Triathlon 6 juni

Svenska mästare Väsby SS Triathlon lag 1
2:a plats Umeå SS lag 2
3:e plats Väsby SS Triathlon lag 2

SM/RM - Olympisk distans, Vadstena 27 augusti

Svensk Mästarinna Anna Bergsten, Team Simcoachen
Svensk Mästare Daniel Nöu, Race & Shine Sports Club

Riksmästarinna 35-39 Martina Nilsson, Team LeWa Sport
Riksmästarinna 40-44 Marie Sandberg, Julita Triathlon
Riksmästarinna 45-49 Andrea Möllerberg, Väsby SS Triathlon
Riksmästarinna 50-54 Susanne Åkerberg, Järfälla Triathlonförening
Riksmästarinna 55-59 Marie Ekman Motala Triathlon Club
Riksmästarinna 60-64 Kerstin Mogull, Karlskrona SS
Riksmästare 35-39 Jimmy Thörnberg, IK NocOut.se
Riksmästare 40-44 Marcus Brandt, Race & Shine Sports Club
Riksmästare 45-49 Kristian Hallsten, Triathlon Syd
Riksmästare 50-54 Tommy Jansson, Saltsjöbaden Triathlon
Riksmästare 55-59 Peter Ljungberg, Triathlon Väst
Riksmästare 60-64 Mikael Thorén, Motala Triathlon Club
Riksmästare 65-69 Per-Olof Branzell, IK Fyris Uppsala
Riksmästare 70-74 Tauno Koskinen,Fagersta Södra IK

SM/RM - Medeldistans, Challenge Vansbro 3 juli

Svensk Mästarinna Sara Svensk, Terrible Tuesdays Athletic Club
Svensk Mästare Jesper Svensson, Terrible Tuesdays Athletic Club

Riksmästarinna 35-39 Caroline Larsson, Team Trelleborg Triathlon
Riksmästarinna 40-44 Veronica Sundqvist, Hemsö IF
Riksmästarinna 45-49 Lisa Johansson, IK Fyris Uppsala
Riksmästarinna 50-54 Linda Wolfgang, Kalmar RC Triathlon
Riksmästarinna 55-59 Marie Cederberg IFK Sala
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Riksmästarinna 60-64 Karin Strid, Kristinehamns Multisport Klubb
Riksmästarinna 65-69 Liss Kerstin Sylvén, Umara Sports Club
Riksmästare 35-39 Emil Lönn, Race & Shine Sports Club
Riksmästare 40-44 Marcus Brandt, Race & Shine Sports Club
Riksmästare 45-49 Patrik Johansson, Näset Triathlonklubb
Riksmästare 50-54 Ragnar Crona, Göteborgs Skidklubb
Riksmästare 55-59 Runar Höiom, Umara Sports Club
Riksmästare 60-64 Christer Olsson, Västerås CK
Riksmästare 65-69 Per-Olof Branzell, IK Fyris Uppsala
Riksmästare 70-74 Ulf Gunnarsson, Nordic Triathlon & Endurance Club

SM/RM - Långdistans, Borås Triathlon 4 juni

Svensk Mästarinna Jenny Nilsson, Team KBK Bikes CK
Svensk Mästare Fredrik Häggmark, Västra Ämtevik IF

Riksmästarinna 35-39 Sally Jonsson, Alnö Race Team
Riksmästarinna 40-44 Tora Philp, Stockholm City Triathlon
Riksmästarinna 50-54 Petra Kalström, KA3 IF
Riksmästare 35-39 Kristoffer Ahlgren, Triathlon Väst
Riksmästare 45-49 Marcus Larsson, KA3 IF
Riksmästare 50-54 Odd Larson, Norra Stockholm Endurance
Riksmästare 55-59 Patrik Mosesson, IK NocOut.se

Svenska Triathloncupen 2022

Svenska Triathloncupen (STC) är en årlig cuptävling som arrangeras av förbundet ihop med
lokala triathlonklubbar i svenska städer. Denna tävlingsform arrangerades för femtonde året som
serie/cuptävling. Fem arrangemang med tävlingsklass gav poäng och det hölls tävlingar för
pojk/flick, ungdom, junior, senior, Mastersklasser och föreningsklass.

Följande triathleter stod på prispallen:

Senior dam Senior herr
1. Rebecka Forsström, Triathlon Syd 1. Daniel Nöu, Race & Shine Sports Club
2. Elin Rooth, Nordic Triathlon & Endurance Club             2. Axel Rosencrantz, Triathlon Väst
3. Mathilda Nilsson, Race & Shine Sports Club 3. Simon Lindblom, Nordic Triathlon & Endurance
4. Amanda Johansson, Karlstads SS 4. Emil Frayon, Väsby SS Triathlon
5. Ella Ohlsson, Stöcke TS Järnet 5. Oscar Lilja, Race & Shine Sports Club

Junior dam (18-19 år) Junior herr (18-19 år)
1. Amanda Johansson, Karlstads SS 1. Noah Petersson, Nordic Triathlon & Endurance
2. Ella Ohlsson, Stöcke TS Järnet 2. Arvid Axelsson, AXA Sports Club
3. Elin Rooth, Nordic Triathlon & Endurance Club 3. Robin Andersson, Umeå SS

Ungdom flickor (16-17 år) Ungdom pojkar (16-17 år)
1. Amanda Johansson, Karlstads SS 1. Noah Petersson, Nordic Triathlon & Endurance
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2. Ella Ohlsson, Stöcke TS Järnet 2. Christoffer Larsson, Dalregementets IF
3. Elin Rooth, Nordic Triathlon & Endurance Club 3. Lucas Axelsson, Dalregementets IF

Flickor (14-15 år) Pojkar (14-15 år)
1. Hanna Månsson, Väsby SS Triathlon 1. Anton Karlsson, Väsby SS Triathlon
2. Alva Smeds, Väsby SS Triathlon 2. August Siverskog, Julita Triathlon
3. Alice Birgander, Väsby SS Triathlon 3. Olle Hallsten, Triathlon Syd

Master damer Master herrar
35-39 Martina Nilsson, Team LeWa Sport 35-39 Martin Wering, Väsby SS Triathlon
40-44 Marie Sandberg, Julita Triathlon 40-44 Marcus Brandt, Race & Shine Sports Club
45-49 Malin Annebäck, Väsby SS Triathlon 45-49 Kristian Hallsten, Triathlon Syd
50-54 Åsa Lindeblad, Väsby SS Triathlon 50-54 Henrik Malmström, Väsby SS
55-59 Marie Cederberg IFK Sala 55-59 Roland Lycksell, Race & Shine Sports Club
60-64 Monica Sjans, Qwarnsvedens TK 60-64 Gunnar Kihlberg, Dalregementets IF

65-69 Per-Olof Branzell, IK Fyris Uppsala
70-74 Tauno Koskinen, Fagersta Södra IK
85- George Valvis, Triathlon Syd

Svenska Föreningscupen
1. Väsby SS Triathlon
2. Nordic Triathlon & Endurance Club
3. Race & Shine Sports Club

Internationella resultat

World Triathlon Winter Duathlon Championships Andorra 4 februari
AG: M40-44 Alberto Altés (3)

World Triathlon Winter Championships Andorra 6 februari
AG: M40-44 Alberto Altés (3)

Ironman 70.3 Lanzarote 19 mars
Jenny Nilsson (14)
Albert Askengren (37), Kristoffer Säfström (DNF)

Challenge Salou 3 april
Lisa Nordén (5)
Robert Kallin (8)

Ironman South Africa 3 april
Jesper Svensson (10), Marcus Hultgren (16)

Ironman Texas 23 april
Jesper Svensson (3), Karl-Johan Danielsson (21), Alexander Berggren (DNF)

World Triathlon Powerman Middle Distance Duathlon Championships Viborg 7 maj
Rebecka Forsström (7)
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Ironman St. George World Championships 7 maj
Lisa Nordén (6)
Patrik Nilsson (DNF)

Ironman 70.3 Mallorca 7 maj
Anna Bergsten (9), Mirella Karlsson (DNF), Jenny Nilsson (DNF)
Robert Kallin (21), Martin Strandlind (36), Adam Lennell (DNF)

Europe Triathlon Junior Cup Caorle 13 maj
Tilda Månsson (1), Linn Suchomel (46), Selma Westman (62)
Oscar Lilja (41), Paul Frayon (41)
Mixed Junior Relay (8) Oscar Lilja, Linn Suchomel, Paul Frayon, Selma Westman

Europe Triathlon Cup Caorle 14 maj
Emma Varga (48)
Gabriel Sandör (10)

Ironman 70.3 Marbella 22 maj
Albert Askengren (10), Alexander Berggren (12)

Europe Triathlon Championships Olsztyn 27-29 maj
Emma Varga (36)
U23: Andreas Carlsson (DNF)
Junior: Tilda Månsson (1), Linn Suchomel (64)
Junior: Oscar Lilja (22), Paul Frayon (45)
Mixed Junior Relay (11) Oscar Lilja, Linn Suchomel, Paul Frayon, Tilda Månsson

World Triathlon Cup Arzachena 28 maj
Gabriel Sandör (27)

Ironman Hamburg 5 juni
Jenny Nae (7)

Europe Triathlon Nordic Championships Linköping 6 juni (redovisat topp 10 placering)
Tilda Månsson (1), Emma Varga (4), Marie Carlsson (6), Linn Suchomel (8), Amanda Johansson
(9)
Gabriel Sandör (1), Andreas Carlsson (3), Daniel Nöu (6), Axel Rosencrantz (7), Oscar Lilja (9)
Mixed Relay (1) Axel Rosencrantz, Tilda Månsson, Andreas Carlsson, Emma Varga
Junior: Tilda Månsson (1), Linn Suchomel (4), Kristina Vestman (6), Mathilda Nilsson (7), Tyra
Östberg (9), Nathalie Stigenberg (10)
Junior: Oscar Lilja (1)
Youth: Amanda Johansson (1), Ella Ohlsson (2), Selma Westman (3), Elin Rooth (4), Alma
Bergqvist (5), Anna Söderqvist (7), Leah Rosencrantz (8), Elena Henze (10)
Youth: Noah Petersson (6), Carl Sundqvist (8), Gustav Bach (9), Francisco Dias (10)

World Triathlon Championship Series Leeds 11 juni
Gabriel Sandör (45)
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Ironman Des Moines 12 juni
Jesper Svensson (11)

World Triathlon Cup Huatulco 19 juni
Andreas Carlsson (14)

Europe Triathlon Junior Cup Düsseldorf 19 juni
Oscar Lilja (28)

World Triathlon Sprint & Relay Championships Montreal 24 juni
Emma Varga (47)
Junior: Tilda Månsson (1)
Junior: Oscar Lilja (32)

Ironman 70.3 Elsinore European Championships 26 juni
Anna Bergsten (DNF)
Albert Askengren (18)
AG: F35-39 Nicole Pelin (1), F35-39 Ewa Pressfeldt (2), F40-44 Emma Malmberg (2), F45-49
Annica Winblad (3), F55-59 Ulrika Segerlund (2), F60-64 Kerstin Mogull (1)
M35-39 Klas Wiréhn (3), M65-69 Emil Raschle (3)

Ironman France 26 juni
Mirella Karlsson (5)

Ironman Germany European Championships 26 juni
Patrik Nilsson (DNF), Rasmus Svenningsson (DNF)
AG: F40-44 Elin Genneby (1), F55-59 Charlotta Nilsson (1)

Challenge Roth 3 juli
Robert Kallin (5)

Challenge Vansbro 3 juli
Sara Svensk (2), Jenny Nae (3), Rebecka Forsström (5)
Jesper Svensson (1), Gabriel Sandör (3), Sebastian Norberg (5), Karl-Johan Danielsson (7),
Adam Lennell (8), Albert Askengren (9)

Ironman Austria 3 juli
Morgan Björkqvist (8)

World Triathlon Championship Series Hamburg 9-10 juli
Emma Varga (52), Marie Carlsson (53)
Gabriel Sandör (44)
Mixed Relay (16) Andreas Carlsson, Emma Varga, Gabriel Sandör, Marie Carlsson

Ironman Vitoria-Gasteiz 10 juli
Patrik Nilsson (17)
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World Triathlon Cup Pontevedra 24 juli
Tilda Månsson (39)
Gabriel Sandör (34)

Ironman 70.3 Gdynia 7 augusti
Sara Svensk (2)
Per Wangel (17)

Europe Triathlon Championships Munich 12-14 augusti
Emma Varga (39), Marie Carlsson (DNF)
Andreas Carlsson (19), Gabriel Sandör (47)
Mixed Relay (16) Andreas Carlsson, Emma Varga, Gabriel Sandör, Marie Carlsson

Europe Triathlon Junior Cup Riga 13 augusti
Tilda Månsson (1), Selma Westman (18), Kristina Vestman (19), Elin Rooth (20), Alma Bergqvist
(23)
Paul Frayon (7), Oscar Lilja (12), Noah Petersson (39)

Ironman Kalmar Sweden 20 augusti
Sebastian Norberg (7), Rasmus Svenningsson (10), Morgan Björkqvist (16), Karl-Johan
Danielsson (24), Joakim Gartmark (25), Adam Lennell (34), Ludwig Fleetwood (39), Patrik
Nilsson (DNF), Alexander Berggren (DNF), Jesper Svensson (DNF), Martin Strandlind (DNF)

World Triathlon Long Distance Championships Samorin 21 augusti
Lisa Nordén (DNF)
Robert Kallin (8)

World Triathlon Cup Bergen 28 augusti
Tilda Månsson (1)
Gabriel Sandör (34)

World Triathlon Cup Valencia 3 september
Andreas Carlsson (21)

World Triathlon Para Cup Alhandra 4 september
Heinrich Wagner PTVI B1 (guide: Patrik Ericsson) (11)

Europe Triathlon Cup Alhandra 4 september
Daniel Nöu (DSQ)

Europe Triathlon Challenge Long Distance Championships Almere 10 september
Jenny Nae (3), Jenny Nilsson (7)

World Triathlon Cup Karlovy Vary 11 september
Tilda Månsson (DNF)
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Europe Triathlon Youth Championships Festival La Baule 16-18 september
Amanda Johansson (23), Ella Ohlsson (73)
Noah Petersson (67), Gustav Bach (73)
Mixed Youth Relay (18) Gustav Bach, Amanda Johansson, Noah Petersson, Ella Ohlsson

PTO US Open 17 september
Lisa Nordén (5)
Jesper Svensson (28)

Ironman Italy 18 september
Mirella Karlsson (13)

Europe Triathlon Cross Duathlon Championships Bilbao 20 september
Junior: Oscar Lilja (8)

Europe Triathlon Cross Championships Bilbao 22 september
Junior: Oscar Lilja (2)

Europe Triathlon Middle Distance Triathlon Championships Bilbao 24 september
Albert Askengren (12)
AG: F60-64 Kerstin Mogull (1)

Ironman Hawaii World Championship 6 oktober W/8 oktober M
Lisa Nordén (5), Sara Svensk (DNF)
Jesper Svensson (21), Robert Kallin (31)

World Triathlon Championship Series Cagliari 8 oktober
Andreas Carlsson (26)

Challenge Paguera Mallorca 15 oktober
Jenny Nilsson (13)
Dennis Andersson (32), Alexander Berggren (33), Kristoffer Säfström (DNF)

Ironman 70.3 Cascais 15 oktober
Anna Bergsten (7)
Rasmus Svenningsson (4)

Africa Triathlon Cup Tangier 23 oktober
Daniel Nöu (34)

World Triathlon Cup Miyazaki 29 oktober
Andreas Carlsson (20)

Ironman 70.3 Melbourne 13 november
Anna Bergsten (5)

Ironman Cozumel 20 november
Lisa Nordén (2)
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World Triathlon Championship Finals Abu Dhabi 24-26 november
Tilda Månsson (44)
U23: Andreas Carlsson (22), Daniel Nöu (42)

Ironman Israel 25 november
Mikaela Holmberg (DNF)
Robert Kallin (6), Jesper Svensson (17)

Ironman Western Australia 4 december
Patrik Nilsson (DNF)

Ironman 70.3 Bahrain 9 december
Gabriel Sandör (5)

Ironman 70.3 Taupo 10 december
Anna Bergsten (1)

Asia Triathlon Cup Manama Bahrain 17 december
Gabriel Sandör (1)
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Verksamhetsberättelse 2022

Året 2022 har inneburit stora förändringar för vårt förbund och var utmanande på flera sätt
men har också innehållit många glädjeämnen. När vi nu summerar året gör vi det med
energi och en plan, full av idéer som vi planerar att genomföra under kommande år. Allt
sammantaget ser vi positivt på framtiden för Svensk Triathlon.

Arrangemang
Äntligen en säsong utan restriktioner. Året har ändå varit utmanande för arrangörer då de
aktiva utövarna inte hittat tillbaka till tävlingar i den utsträckningen vi förutspått. En exakt
siffra på antalet anmälda 2022 är svårt att få fram då det var många arrangörer som flyttat
med de anmälda deltagare från tidigare arrangemang som inte blev av 2021 eller 2020.

I samband med årsmötet anordnades en Arrangörsträff med syfte att komma i gång igen på
ett bra sätt med arrangemang och utbyta erfarenheter. STF har fortsatt skapa möjlighet för
arrangörer att ses kontinuerligt via digitala möten där vi som förbund kan informera om
nyheter och skapa förutsättningar för en dialog mellan alla som vill vara med och bidra till att
skapa säkra arrangemang och folkfest.

Under 2022 arrangerades 30st av STF sanktionerade tävlingar (18 st 2021). Ett stort tapp på
deltagare gör att flera arrangörer har det kämpigt. Flera arrangörer (utöver de 30 st) som
hade planerat ett event 2022 fick ställa in pga för få anmälda. Detta är fortsatt en stor
utmaning för hela idrottsrörelsen och något vi tillsammans arbetar för att hitta lösningar för.

Stockholm Triathlon som skulle arrangeras av Svenska Triathlonförbundet tillsammans med
lokala föreningslivet var planerad till augusti, men fick ställas in pga. vägarbete. Vi försökte
vara kreativa och hitta alternativa banor men fick inte tillstånd för de föreslagna lösningarna
till tävlingen. Anmälningsavgiften betalades tillbaka till de som önskade, övriga erhåller en fri
startplats i 2023 års arrangemang.

STF stod som arrangör för Linköping Triathlon där SM i Sprint och Stafett avgjordes men
även NM. Vi är mycket glada över att ha kunnat erbjuda våra aktiva ett Nordiskt Mästerskap
i triathlon, dessutom på hemmaplan efter flera års paus. Glädjande var att vi fick fullt startfält
på herrsidan och ett nästan fullt startfält på damsidan.

Arrangörer av Svenska Mästerskap (SM):
SM Duathlon Arlandastad Arrangör: Väsby SS Triathlon

Genomfördes: 1 maj
SM Sprint & Stafett-SM Linköping Arrangör: Svensk Triathlon

Genomfördes: 6 juni
SM Olympisk distans Vadstena Arrangör: Korpen Vadstena Motionsidrottsförening

Genomfördes: 27 augusti
(tävlingen ersatte Stockholm Triathlon
tävlingsklass)

SM Medeldistans Vansbro Arrangör: Vansbro AIK Simklubb
Genomfördes: 3 juli

SM Långdistans Borås Arrangör: Colting Communication AB
Genomfördes: 4 juni

Svenska Triathlon Cupen (STC):
Arlandastad Duathlon Arlandastad Arrangör: Väsby SS Triathlon
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Genomfördes: 1 maj
Hallsta Triathlon Hallstahammar Arrangör: Mälardalens Triathlonklubb

Genomfördes: 28-29 maj
Linköping Triathlon Linköping Arrangör: Svensk Triathlon

Genomfördes: 6 juni
Säter Triathlon Säter Arrangör: Säter Triathlon

Genomfördes: 10 juli
Vadstena Triathlon Vadstena Arrangör: Korpen Vadstena Motionsidrottsförening

Genomfördes: 27 augusti
(tävlingen ersatte Stockholm Triathlon
tävlingsklass)

Internationella tävlingar Ort Distans Datum
Europe Triathlon Nordic
Championships

Linköping Sprint & Stafett 6 juni

Challenge Vansbro Vansbro Medel 3 juli
Ironman 70.3 Jönköping Jönköping Medel 10 juli
Swedeman Xtream Triathlon Åre Lång/Xtreme 13 augusti
Ironman Kalmar Kalmar Lång 20 augusti

Början på 2022 startade vi upp ett Nordic Cooperation för ett närmare samarbete mellan
nordiska länder främst inom arrangemang. Samarbetet har varit positivt och gruppen har
haft regelbundna möten under hela 2022.

Tekniska delegater/huvuddomare TD HD
S
M
/
R
M

Arlandastad (SM/RM Duathlon) Thomas Stade Lotta Johansson
Linköping (SM/RM Sprint + Stafett
SM)

Per Nilbrink Lotta Johansson

Vadstena (SM/RM Olympisk) Matt Richardson Lotta Johansson
Challenge Vansbro (SM/RM Medel) Per Vikner

aTD Üve Hillep
Lotta Johansson

Borås (SM/RM Lång) - Lotta Johansson
Ö
V
R
I
G
A

Hallsta Triathlon (STC) Christer Eriksson Per Nilbrink
Säter Triathlon (STC) Üve Hillep Claes Annerstedt
Ironman 70.3 Jönköping - Kjell Gustafsson
Ironman Kalmar - Kjell Gustafsson

Några TO´s har under året förnyat sin level 1 genom World Triathlon digitala E-Seminar och
Per Nilbrink har utbildat sig till TO på World Triathlons utbildning i Danmark. Under det
gångna året har Eva Blomqvist fått äran att vara assisterande Teknisk Delegat (ass. TD) vid
Nordic Championships i Linköping. Lotta Johansson var TO på EM i München. Utöver detta
har flertal TO´s varit på internationella uppdrag som SFTO (Self Funded Technical Official).

Bredd och motion
Denna grupp, motionärer och sk. masters/age group utgör basen för vår idrott och är en
viktig målgrupp för att vi som community ska kunna frodas. Vi har arrangerat
lägerverksamhet, både i Sverige och utomlands tillsammans med Apollo och Scandic för
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den här målgruppen med både hård träning och mer mjuka värden som att vi “svettas och
trivs tillsammans”. Det har varit både helg- och veckoläger där temat har varierat lite från
plats till plats, men med bla. vintertriathlon - ett steg i att bredda vår idrott.

Ambassadörsprogrammet är lanserat och i gång - våra deltagare är fantastiska! Via sociala
medier har man kunnat följa deras resa där de delat med sig av sin vardag med fokus på
träning och tävling och att inspirera och locka igenkännande målgrupp till vår idrott och
boosta nya som gamla aktiva inom triathlon. Vid EM i München hade vi två deltagare som
båda genomförde sitt första internationella mästerskap och en deltagare som precis innan
EM i medeldistans bytte nationalitet från GBR till SWE och i sitt första mästerskap för
Sverige tog hem ett guld i Bilbao i age group F60-64. Vårt kansli har under året varit
behjälpliga med administrationen för fler age group deltagare som representerade oss vid
andra mästerskap runt om i världen. Flera TRYtriathlon tillfällen har genomförts och vi kan
se att konceptet är uppskattat av deltagarna - vi kommer definitivt köra vidare med
TRYtriathlon som aktivitet för denna målgrupp med syfte att öka rörelseglädjen och få fler
motionärer att intressera sig av triathlon. Vilket i sin tur förhoppningsvis kan öka antalet
utövare samt registrerade medlemmar i respektive förening.

Tillsammans med RF- SISU’s idrottskonsulenter har STF besökt och varit i kontakt med
föreningar i syfte att erbjuda våra föreningar stöd i sin föreningsutveckling genom
arbetsmaterial med grund i Svensk Triathlon och vårt strategidokument Svensk Triathlon
2028. Detta arbete är extra viktigt i kölvattnet av pandemin för att hjälpa föreningslivet att få
ny kraft.

Barn och ungdom
I vår barn- och ungdomsverksamhet bygger vi grunden för ett liv i rörelse som ska vara
förknippat med välmående, glädje och gemenskap. Det är här många av våra framtida
stjärnor börjar sin triathlonkarriär, sporrade av dagens förebilder inom vår idrott. Under
sommaren 2022 genomfördes för första gången Tri4fun Cupen där alla
föreningstävlingar/aktiviteter för barn och unga räknades med och alla var välkomna att
delta. Cupen syfte var att premiera barn och unga för deltagande. Tri4fun klassen är en
mycket uppskattad del av ett arrangemang som också lockar mycket publik och som bidrar
på ett positivt sätt till hela inramningen och upplevelsen av en tävling. Vi ser ett tydligt
samband här och önskar att alla arrangemang har en Tri4fun klass, inte bara för att det
bidrar till stämningen och större publik utan också för att våra barn och ungdomar ska ha fler
tillfällen att utöva triathlon.

I slutet av maj genomfördes ett läger i Hallstahammar i samband med Hallsta Triathlon för
barn och unga mellan 12-25 år där vi tillsammans tränade och laddade upp inför tävlingen
som blev själva avslutningen på lägret. 24 aktiva från hela landet vara på plats tillsammans
med fyra tränare.

Ett antal “Idrottscaféer” anordnades under första delen av året och vårt material för
ledarutbildningar har gåtts igenom för att säkerställa att de är up to date. En ‘“Ledarboost”
var planerad under andra halvan av året men hann inte genomföras innan årsskiftet. En
viktig del i arbetet med barn och ungdomar är att utbilda ledare och föreningar och skapa
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förståelse kring hur man kan erbjuda kvalitativa träningstillfällen på ett effektivt sätt ur
ledarperspektiv - att integrera föreningens unga medlemmar på ett naturligt sätt. STF’s
uppgift är att hjälpa föreningarna att få kontakt med sitt RF-SISU distrikt och på så sätt få
ytterligare stöd i sin verksamhet.

Elit
Efter säsonger som påverkats av pandemi visade sig 2022 bli en av de starkaste
säsongerna internationellt på många år med många fina prestationer av flera av våra
landslagsaktiva. Vi ser en nedgång i antal startande på våra nationella tävlingar i spåren av
pandemin, något som på sikt verkar negativt för vår elitverksamhet.

2022 har Svenska Triathlonförbundet aktiva elitmiljöer på fem orter där tränarna i respektive
miljö ansvarar för träningen, Malmö, Motala, Upplands Väsby, Falun och Umeå. Huvudsyftet
med våra miljöer är att underlätta för våra bästa ungdomar, juniorer och seniorer att kunna
elitsatsa på sin idrott i kombination med anpassade studier. Vår målsättning är att erbjuda
våra triathleter en elitmiljö där de får bästa möjliga förutsättningar till att nå en internationell
nivå. Under året som var meddelade Dala Sports Academy (DSA) att de väljer att avsluta sitt
samarbete med SFT vid halvårsskiftet 2023.

STF tränarteam 2022

Andreas Thell (NIU Malmö, SOK)

Annie Andersson (NIU Falun, SOK, WISH)

Joachim Willén (RIG Motala)

Johan Andersson (NIU Väsby)

Magnus Janjons (DSA Falun)

Marcus Wernström (RIG Motala)

Tomas Seco (NIU Umeå)

Annie Andersson tränare på NIU i Falun ingår i SOK projekt Q som är ett kvinnligt nätverks
vars målsättning är att utveckla kvinnliga tränare. Annie har även blivit antagen i Women in
Sports High Performance Pathway (WISH) som står för ett internationellt olympiskt
samarbete för kvinnliga elittränare. SOK har också ett elittränarprogram där vi har 3 st
tränare i dagsläget Annie Andersson, Andreas Thell och Hampus Månsson. Innan slutet av
året fick vi besked att vi fått med ytterligare två triathleter i SOK’s Top och Talangprogram.
Sen tidigare ingår Gabriel Sandör i programmet och han får 2023 sällskap av Tilda Månsson
och Andreas Carlsson. Under 2022 hade vi ett SOK stöd för en satsning i Mix Relay vilket
gav oss möjlighet att delta vid World Triathlon’s event i Leeds och Hamburg.

För våra ungdomar/juniorer startade säsongen med inställda lopp i sviterna av pandemin,
men vi har kunnat skicka deltagare till internationella tävlingar. Till Europe Triathloncup i
Riga åkte vi med en stor trupp på åtta deltagare, fem tjejer och tre killar. Tilda Månsson
kammade hem segern i juniorklassen för tjejer. Sedan har vi även deltagit i Europe Triathlon
Youth Festival La Boule Frankrike med två killar och två tjejer. Många väldigt fina resultat, en
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finalplats genom Amanda Johansson, slutade på 23:e plats. Vi ställde även upp i
mix-stafetten där vi knep en 18:e plats.

I maj åkte sju aktiva till Europe Triathlon Cup i Caorle, Italien. Många fina prestationer men
det som sticker ut är Tilda Månsson som tog förstaplatsen i Juniorklassen. Vid Junior/Senior
EM i Olsztyn, Polen hade vi två seniorer och fyra juniorer som representerade Sverige.
Många fina prestationer men det som sticker ut är Tilda Månsson som tog JEM guld. Vi
ställde även upp med ett lag i Mixed Junior Relay som placerade sig på en 11:e plats. World
Triathlon Junior Championship anordnades i Montreal, Kanada. Sverige representerades av
Tilda Månsson och Oscar Lilja. Tävlingen stördes av dåligt vatten, vilket ledde till att
Triathlontävlingen fick göras om till en mer lik Duathlon - 2,5 km löpning, 20 km cykel med en
avslutande 5 km löpning. Tilda vann juniorklassen och blev Juniorvärldsmästare.

Våra seniorer har under året haft många fina placeringar och tagit ett kliv närmare
världseliten med fler triathleter. Tilda Månsson debuterade som senior med flera fina
tävlingar som blott 18-åring. Hennes främsta lopp denna sommar är segern i World Triathlon
Cup i Bergen men Tilda vann också SM i Duathlon och SM/NM på Sprintdistans. Andreas
Carlsson debuterade under säsongen i Men’s Elite (WTCS) och har skapat sig en stabil
grund och gjorde en bra insats på EM i München. Andreas har legat mellan 14–26 plats på
alla World Triathlon lopp under säsongen och var en del av det mix-stafettlag som vann NM i
Linköping (Axel Rosencrantz, Tilda Månsson, Andreas Carlsson och Emma Varga).

Vid EM i München ställde vi upp med ett stafettlag som genomförde hela loppet men som
inte nådde sitt uppsatta mål (Andreas Carlsson, Emma Varga, Gabriel Sandör, Marie
Carlsson). Gabriel Sandör har haft en säsong som varit lite upp och ned och som störts av
skador. Säsongen började bra, Gabriel vann Duathlon SM och Sprint SM/NM i Linköping
men gick sen in i en tyngre period för att sen studsa tillbaka och avsluta på ett fantastiskt
sätt, vinst i Asia Triathlon Cup Manama, Bahrain. SM på Olympisk distans avgjordes vid
Vadstena Triathlon där Daniel Nöu var först över mållinjen av herrarna och Anna Bergsten
kom i mål som första dam.

World Triathlon’s säsongsavslutning, World Triathlon Championship Finals höll 2022 i Abu
Dhabi där tre svenskar tävlade. Tilda Månsson gjorde debut i Women Elite (WTCS) där hon
som yngst i startfältet tävlade mot de absolut bästa kvinnliga triathleterna i världen på
standard distans och slutade 44:a. Andreas Carlsson och Daniel Nöu startade i U23 klassen
och placerade sig på 22, respektive 42 plats.

På långdistans har vi under året många framskjutna placeringar. Jesper Svensson var först
ut av våra svenskar internationellt att ta en pallplats (3:a) på Ironman i Texas. Jesper,
tillsammans med Sara Svensk sprang på Vansbro Challenge hem SM-guldmedaljerna på
medeldistans, en prestation som Sara följde upp med andraplats på Ironman 70.3 i Gdynia,
Polen. I Almere Holland, fortsatte de svenska framgångarna när Jenny Nae tar bronsplatsen
på pallen vid EM i långdistans. En annan mycket stark insats gjordes av Lisa Nordén på
Ironman VM på Hawaii där hon slutade på en femteplats. Detta är Sveriges genom tidernas
bästa resultat i på Ironman VM. Bara ett par veckor efter Hawaii tog Lisa även en andraplats
på Ironman Cozumel, Mexico. Ett av våra senaste tillskott bland långdistansarna, Anna
Bergsten vann en av de sista Ironman tävlingar för året, 70.3 Taupo, Nya Zeeland. Svenska
Mästare i långdistans korades vid Borås Triathlon där Jenny Nilsson och Fredrik Häggmark
stod som segrare och därmed kan kalla sig Svenska Mästare på långdistans 2022.
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Paratriathlon
Nu är vi två år in i projektet och mycket har hänt under 2022. Under 2021 startades arbetet
upp, men under 2022 är upplevelsen att vi passerat uppstart och nu arbetar med att utveckla
paratriathlon i Sverige. Vi har fler aktiva, erbjuder fler arrangemang och marknadsför
verksamheten aktivt på olika sätt och genom flera olika kanaler.

Under 2022 har vi medverkat vid två upplagor av Start your impossible camp, ett i Stockholm
och ett i Göteborg. Start your impossible camp arrangeras av Parasport Sverige och ger
personer med funktionsnedsättning möjlighet att under en helg prova på ett smörgåsbord av
olika idrotter. Lägren är ett stort skyltfönster för idrottsförbunden att visa upp sig och de är
väldigt populära att delta på. Under året arrangerades ytterligare prova på aktiviteter med
bland annat Dysmeliföreningen, Generation Pep samt ett specialevent för Volvoanställda via
Hello Sweden. Vi ser rekrytering och prova på möjligheter som en viktig del i att få fler
utövare till vår idrott.

Under årets har stort fokus lagts på att ta fram utbildningsfilmer som riktar sig till aktiva,
tränare, föreningar, arrangörer med flera. Filmerna har olika fokus såsom teknik, säkerhet,
kommunikation och övningstips. Idag ligger filmerna på Svensk Triathlon’s Youtube-kanal,
men tanken är att de framöver kommer att kunna hittas direkt på svensk triathlons hemsida
samt att de ska kunna vävas in i förbundets utbildningar mot t.ex. ledare och föreningar. Det
finns idag filmer om handcykling, tandemcykling, löpning med protes, rullstolsåkning,
simning samt tre inspirationsfilmer, ex. “Från start till mål”. Det finns även inspelade
föreläsningar på olika teman såsom att bidra till att sänka tröskeln för föreningar att komma
igång med paratriathlon verksamhet. Vi hade planerat att genomföra en internationell
klassificering utbildning i Sverige innan årets slut, där minst en svensk klassificerare blev
godkänd. Detta utbildningstillfälle flyttades till början av 2023.

En nyhet för 2022 är Scandic Tri camp som är ett samarbete mellan Svenska
Triathlonförbundet och Scandic för att erbjuda läger på hemmaplan. Det första lägret hölls i
april och var ett gemensamt läger för para och bredd och motion. Totalt deltog ca trettiofem
deltagare varav sex var paratriathleter. Lägret var väldigt uppskattat av samtliga deltagare
och visade på hur man kan inkludera parautövare på ett naturligt sätt i förbundets
verksamhet. Under december 2022 anordnades ytterligare ett Scandic Tri camp, då enbart
för paratriathleter. Antalet anmälda deltagare på decemberlägret var tio, vilket är en stor
ökning procentuellt.

Arbetet med vårt Instagramkonto som startades under 2021 har fortsatt under året
och vi jobbar med att upprätthålla en hög aktivitet. På kontot visar vi upp vårt
arbete, marknadsför och rapporterar från aktiviteter vi är ute på, presenterar våra
aktiva och visar upp vårt utbildningsbibliotek av filmer med mera.

En nyhet för 2022 är att vi börjat podda. Under november spelades de första
avsnitten in i vår nya podd, Paratriathlonpodden. Syftet med podden är att sprida
kunskap om paratriathlon och kunna fördjupa oss inom ämnen. Podden blir på så
vis ett komplement till våra korta informationsfilmer. Dessutom kan vi med podd nå
en bredare målgrupp och lättare nå personer med synnedsättning som kan ha svårt
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att ta del av vårt rörliga bildmaterial. Podden släpps i början av 2023 och vi
beräknar att spela in nio avsnitt.

Vi deltar sedan årsskiftet i de digitala arrangörsmötena för att finnas med som resurs för
våra arrangörer och för att inkludera para på ett naturligt sätt i arbetet med förbundets egna
och externa arrangemang. Vi närvarade dessutom på det fysiska arrangörs mötet i Göteborg
i samband med årsmötet och knöt där många nya, viktiga kontakter.

År 2021 arrangerades två tävlingar med paraklass och fem deltagare kom till start. När vi
sammanfattar årets tävlingssäsong kan vi summera till fyra tävlingar med paraklass och
sexton starter. Utöver det har paradeltagare ställt upp i motionsklass i andra tävlingar såsom
Vadstena triathlon, Ironman Kalmar samt på mindre lokala tävlingar. Procentuellt är det en
stor ökning mot föregående år och ett tecken på att arbetet med att etablera paratriathlon i
Sverige går i rätt riktning - framåt!

Marknad, Kommunikation och Media
Inom område Marknad visade det sig vår plan för nya partners och samarbeten var för
optimistisk och vi nådde inte upp i de budgeterade volymer som vi räknat med. Förbundet
har under året 2022 haft samarbete med Apollo, Scandic, Trimtex och Svenska Spel via
“Tillsammans för fler i rörelse” och vi har förlängt vårt samarbete/samverkansavtal med
Fritidsbanken Sverige. Huski Chocolate medverkade på flertalet STC och SM tävlingar med
sponsring av produkter och priser till deltagarna. Umara sportdryck var leverantör för
sportdryck till Svenska Triathlon Cupen (STC). Våra partnersamarbeten bidrar till att skapa
förutsättningarna för vår ordinarie verksamhet tex. tävlingskläder, läger och olika aktiviteter
varav de flesta med koppling till arrangemang.

Som en del av vårt långa samarbete med Apollo anordnade vi under våren träningsläger på
Playitas Fuerteventura - för våra elitaktiva men också för bredd-motionärer och s.k. masters/
age group. Tillsammans med vår partner Scandic har vi genomfört fyra tri-camps med lite
olika inriktning men med triathlon som gemensam nämnare. Vi har varit två gånger i
Jönköping där det första tillfällen hade fokus simning för både triathleter och paratriathleter,
andra gången i Jönköping var i december och temat inspirationshelg för paratriathleter.
Under december månad genomfördes ytterligare två camper, i Östersund var det
vintertriathlon som stod på schemat och i Sundsvall ägnade sig deltagarna åt
säsongsanpassad traditionell triathlon. Att träna och trivas tillsammans är ledord för våra
tri-camps.

Vårt Ambassadörsprojekt med totalt nio deltagare med olika bakgrund har pågått sen i mars
och man har kunnat följa deras träning och framfart via deras egna och våra sociala medier
och i samband med arrangemang där de har deltagit.

En stor händelse under året var slutförandet av det planerade plattformsbyte för vår
hemsida, ett stort arbete med en hård deadline då den gamla plattformen (IdrottOnline)
upphörde att fungera vid årsskiftet 2022/2023. Till vår hjälp hade vi Consid som upphandlats
som möjlig samarbetspartner av RF och med stor kunskap och kännedom om
idrottsrörelsens behov och situation.
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Förutom vår hemsida har vi använt sociala medier, primärt Instagram, Facebook, Youtube
och LinkedIn för att sprida information och uppdatera vår community med nyheter relaterade
till vår idrott och förbund. I samband med en del tävlingar har vi haft s.k. Pre race möte där
deltagare i respektive tävling får information om den aktuella tävlingen för att kunna
förbereda sig på bästa möjliga sätt. Vi har för dessa sändningar använt oss av vår Youtube
kanal.

Vid flertalet av våra SM och Svenska Cupen tävlingar gick det att följa tävlingen via en
enklare form av livesändning, vi utvärderar värdet av dessa sändningar för att se hur vi på
bästa sätt kan erbjuda vår publik att följa de tävlande på ett så bra sätt som möjligt. Det är
svårt att mäta sig med sändningarna från tex. EM i München. Vi har alltid fokus på att skapa
en så bra upplevelse för deltagare, publik och sponsorer som möjligt - allt hänger ihop och
målet är att ett triathlonarrangemang ska vara en folkfest.

Omvärld
Svenska Triathlonförbundet (STF) fortsätter med sitt långsiktiga och strategiska arbete att
engagera och driva de frågor vi anser är viktiga för Svensk Triathlon, svensk idrott och för
triathlon som global idrott, i enlighet med Svensk Triathlon 2028. STF medverkade på
Europe Triathlon (ET) kongress i München, som gick av stapeln samtidigt som European
Championship, ett mycket lyckat evenemang. Vår representant på plats var Ria Damgren
Nilsson och medverkade i sin roll som ledamot i ET styrelse gjorde även Ola Silvdahl.

World Triathlons (WT) kongress 2022 arrangerades i samband med World Triathlon Grand
Final, Abu Dhabi. Det var ett hybrid möte, Henrik Nöbbelin medverkade hemifrån Sverige,
medan Ria Damgren Nilsson och Beth Friberg medverkade på plats. STF nominerade
Henrik Jansson till World Triathlon Tribunal samt Matt Richardson för fyllnadsval till Medical
& Antidopingkommittén. Henrik blev vald, men tyvärr missade Matt med några få röster.
Andra beslut på kongressen var tillsättning av en working group kring transgender policyn
som beslutades under 2022, gruppens uppgift är att studera medicinska studier och
eventuellt föreslå förändringar till kongressen 2024. Ria ingår i den arbetsgruppen.

Annie Andersson nominerades av STF till Women in Sports High Performance Pathway
(WISH), ett globalt ledarskapsprogram för kvinnliga tränare, som arrangeras gemensamt av
World Triathlon och Internationella Olympiska Kommittén (IOK). Annie blev uttagen att
medverka, vilket är positivt och kommer bidra till fortsatt utveckling både för Annie själv och
Svensk Triathlon.

Vid Riksidrottsforum (RIM), som gick av stapeln under november månad representerades
SFT av tf. Kanslichef Johanna Green samt vice ordförande Ria Damgren Nilsson. STF
medverkade vid Sveriges Olympiska Kommittés (SOK) årsmöte i april och även på den resa
till Olympia, Grekland som SOK bjöd in alla sina medlemsförbund till. Elit 2030 stod i fokus,
samt verksamhetsinriktning för SOK på sikt. En mycket inspirerande och lyckad resa på
många sätt, Henrik Nöbbelin medverkade i sin roll som STF ordförande och Ria Damgren
Nilsson i form av vice ordförande i SOK:s styrelse.
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Svensk Triathlon representation i olika organ nationellt som internationellt:

Lotta Kellander Ledamot i Riksidrottsförbundets styrelse
Ledamot valberedningen RF-SISU Skåne

Beth Friberg Ledamot i Audit, risk and integrity kommittén World Triathlon
Ledamot i styrelsen för Sveriges Centralförening för Idrottens
Främjande

Henrik Nöbbelin: Medlem i RF:s ekonomiska råd

Ria Damgren Nilsson Vice ordförande i SOK:s styrelse
Ordförande i NOC Relations Commission World Triathlon
Medlem i World Triathlon Transgender working group
Ledamot i EOC Marknad & Kommunikationskommittén

Henrik Jansson Ledamot i World Triathlon Tribunal

Ola Silvdahl Ledamot i Europe Triathlons styrelse
Ledamot i branschorganisationen Svenska Motionslopp

Arbetet tillsammans med Svenska Motionslopp ger värdefulla insikter och kunskap kring den
utveckling vi ser inom idrotten i spåren av pandemin och deltagandet i motionslopp. Förutom
Ola Silvdahl har Johanna Green representerat STF under andra delen av året.

STF är involverad i ett Erasmus Plus projekt, tillsammans med Mixity performance, Frankrike
och en volleybollförening i Italien, med fokus på jämlikhet. Ansvariga för projektet för STF del
är Jannike Linné och Ria Damgren Nilsson.

Svensk Triathlon har en fortsatt starkt förtroende och position inom både det europeiska som
internationella förbundet. STF har även en stark position inom svensk idrott genom att vi är
engagerade i svensk idrottsutveckling och dess sakfrågor.

Utbildning
Se respektive verksamhetsområde.

Ekonomi
Under året 2022 har STF, utöver ordinarie organisations- och verksamhetsstöd mottagit
återstartsstöd 2 (1 100´) och 3 (1 140´) från RF, motsvarande totalt 2 240’. Av återstartsstöd
2 betalades 30% (330´) ut till våra IF’s som arrangerade sanktionerade tävlingar i form av
omvänd sanktionsavgift. Medlen som ska fördelas till IF’s av återstartsstöd 3 (342´) är ännu
inte fördelade. Idrotten fick redan 2021 återstartsstöd 1 (1 000´) som vi periodiserade till
2022 för att omsättas i verksamhet med syfte att stötta idrottens återuppbyggnad och
återstarta vår idrott. Pengarna vi som SF får tilldelade som återstartsstöd måste användas
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enligt de planer vi som förbund skickat in till RF och är på så vis öronmärkta för olika
aktivitetsområden. Medlen kommer också med riktlinjer från RF, såsom att en viss del av
medlen skall fördelas till våra medlemsföreningar och att pengarna skall användas inom en
viss tidsram.

Via vårt arbete  i branschorganisationen Svenska Motionslopp har STF mottagit ett RF stöd
för event “Särskilda pandemieffekter” på 2 497´.

2022 har inte varit ett år som alla andra, vilket har medfört högre kostnader än budgeterat
inom flera områden. Vi tvingades ställa in Stockholm Triathlon pga. vägarbete på
cykelsträckan (Västerbron) och deltagandet vid våra arrangemang nådde inte upp i
förväntade nivåer vilket har resulterat i minskade intäkter för anmälnings-, sanktionsintäkter
och licensförsäljning. Planerade sponsorintäkter uteblev och vi nådde inte upp i de
budgeterade volymerna.

De beslut som tagits för att hantera de organisatoriska förändringar som skett under året
med syfte att hantera en svår situation och stärka Svensk Triathlon på längre sikt, har
inneburit en högre personal- och lönekostnad än budgeterat. En retroaktiv löneutbetalning
för att kompensera en utebliven lönerevision till en anställd bidrar också till en ökad kostnad.
Generalsekreterare och STF väljer att gå skilda vägar. En uppgörelse av ekonomisk
engångskaraktär har gjorts med personal.

Vi befinner oss när året 2022 summeras i en utmanande finansiell situation med ett eget
kapital långt under önskad nivå, men med öronmärkta medel att omsätta i verksamhet. //
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Verksamhetsplan 2023

Svensk Triathlon genomgår just nu stor förändring, vi tror det är nödvändigt att vi anpassar
oss och vår verksamhet efter vad som händer runt omkring oss i samhället och i resten av
världen. Vårt styrdokument, Svensk Triathlon 2028 genomsyrar vår verksamhet och guidar
oss i våra beslut, men vi arbetar också med tre viktiga målsättningar som bygger grunden för
vår idrotts välmående:

1. Ett enat Triathlon Sverige
2. Ökad transparens
3. Att fler ska vilja engagera sig i Svensk Triathlon och känna sig delaktiga.

Förändring tar tid men det är med energi och en plan, full av idéer och aktiviteter som vi tar
oss an 2023. Idrotten har fått statliga medel för att komma tillbaka och växa, det ger oss
möjlighet att investera för framtiden genom att omvandla pengarna till verksamhet som gör
vår idrott starkare och bidrar till att fler hittar vår fantastiska idrott. I vår verksamhetsplan kan
ni läsa vad som ligger i planen för året som kommer - vi hoppas att ni vill vara med och bidra
till Svensk Triathlon.

Arrangemang
Efter flera tuffa år för arrangörer med pandemi och en negativ kurva för antalet deltagare är
framtiden fortsatt osäkert. Vårt samhälle förändras och de ideella timmarna, en av
grundpelarna i svenskt föreningsliv har minskat. Det är svårt för många arrangörer att hitta
personer till tävlingsledning och volontärer till själva genomförandet. Sen har vi Trafikverkets
regeländring och den extra kostnad ändringen innebär för många arrangörer, dessa faktorer
bidrar till en oro, kommer vi kunna arrangera vårt lopp…

Vi jobbar hårt för hjälpa våra arrangörer, tex. är vi en del av en arbetsgrupp med
representanter från flera andra förbund och Riksidrottsförbundet (RF) som för dialog på
ministernivå för att påverka Trafikverkets nya regler. Svensk Triathlon är också medlemmar i
branschorganisationen “Svenska Motionslopp”, där vi, tillsammans med fem andra
specialförbund samarbetar med alla de stora motionsloppen för att med gemensam kraft
verka för ett ökat deltagande i motionslopp.

Sen flera år tillbaka har vi också ett Arrangörs Forum där arrangörer, tillsammans med
Svensk Triathlon gemensamt diskuterar hur vi kan utveckla våra arrangemang i Triathlon
Sverige och där arrangörer kan stötta och hjälpa varandra. Under 2023 kommer vi skruva
lite i upplägget men de digitala Arrangörs-mötena kommer fortsätta att genomföras
regelbundet. Här är både ny och erfarna arrangörer välkomna - det är också ett forum för
information.

Svenska Mästerskap 2023
● SM (USM, JSM och Para) Sprint och SM-Stafett, Umeå Triathlon – 29 juni under SM

Veckan
● RM Sprint, Hallsta Triathlon – 27 maj
● SM (RM) Olympisk distans, TBA
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● SM (RM) Medeldistans, Challenge Vansbro – 1 juli
● SM (USM, JSM och RM) Duathlon - Arrangör saknas
● SM (RM) Långdistans - Beslut av styrelsen att inte anordna SM i Långdistans 2023

Svenska Triathloncupen 2023
● Implementera nytt upplägg för Svenska Triathloncupen.
● Implementera Master Total - som ger en möjlighet för alla Masters 20 år och uppåt att

tävla mot varandra oavsett åldersklass.

Internationella tävlingar 2023

Tävling Ort Distans Datum
Challenge Vansbro Vansbro Medel 1 juli
Swedeman Xtream Triathlon Åre Lång/Xtreme 8 juli
Ironman 70.3 Jönköping Jönköping Medel 9 juli
Ironman Kalmar Kalmar Lång 19 augusti

Stockholm Triathlon
Arrangemanget  kommer genomföras med fokus på glädje och folkfest. Vi välkomnar både
erfarna och nya triathleter tillbaka ut på Djurgården vid Sjöhistoriska, där det en gång
började. Stockholm Triathlon 2023 erbjuder bara motionsklasser (individuella klasser och
stafett) och Tri4fun 6-15 år.

TD/HD – Community
Under året planerar vi aktiviteter för vår TD/HD Community för att utöka antalet TD/HD’s så
att vi kan möta framtida behov. Svensk Triathlon vill ha en välmående, kompetent grupp
TD/HD’s som bidrar till att säkerställa att våra tävlingar är säkra och rättvisa.

TO – Community
STF ska uppmuntra och stödja Technical Official (TO) att anmäla sig som ”self funded”
(SFTO) på internationella tävlingar. Här skaffar sig våra TO’s erfarenhet av internationella
tävlingar som är värdefulla när vi har internationella events på hemmaplan.

Domare
STF vill skapa en community av domare/TO/HD/TD’s, en tillhörighet man känner sig stolt
över att vara en del av. Vi kommer utbilda nya domare och erbjuda vidareutbildning av
befintliga domare. Det ska finnas en tydlig “karriärstege” för våra domare.

Utbildning
● Arrangörsutbildningar, olika nivåer minst en (1) per nivå
● Domarutbildningar utefter behov, digitalt/fysiskt

Bredd och Motion
Arbetet med att vara ett stöd till våra medlemsföreningar i deras utvecklas och i
implementeringen av Svensk Triathlon 2028 intensifieras i samarbetet med RF-SISU. Målet
är att föreningarna etablerar kontakt med sitt RF-SISU distrikt och på så sätt kan få
ytterligare stöd i till sin verksamhet.
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I samarbete med Apollo kommer vi genomföra två-tre läger på Playitas, Fuerteventura, en
av Apollos sportanläggningar.  Våra läger i samverkan med Apollo har historiskt sett varit
oerhört uppskattade och gett ett ekonomiskt överskott. I spåren av pandemin arbetar vi om
upplägget något och hoppas det attraherar flera olika grupper. STF erbjuder även helgläger
med lite olika inriktning på hemmaplan i Sverige tillsammans med Scandic. Gemensamt för
uppläggen är att vi har tydliga inslag av vår värdegrund Gemenskap - Hänsyn -
Engagemang.

Utöver vårt arbete med att söka arrangörer/destinationer för att öka den geografiska
spridningen av triathlon i vårt land, planerar vi att genomföra riktade satsningar mot vinter-
och terrängtriathlon med syfte att förlänga säsongen och attrahera nya målgrupper. Under
året planerar vi att genomföra ett antal samarbeten med andra idrotter för att skapa mer
rörelse och öka kännedomen om triathlon.

Gemenskap är ett av våra värdeord, vi hoppas under året kunna skapa grunden för en Age
group community - en gemenskap och något man som aktiv känner sig delaktig i när man
representerar Sverige vid internationella tävlingar.

Vi kommer under året paketera ett antal koncept riktade till föreningar och företag för att öka
intresset för vår idrott och förhoppningsvis påverka deltagarantalet positivt på tävlingar i
närområdet. Viktigt med förankring hos lokala föreningar när vi som förbund gör insatser så
att det inte blir tomtebloss som snabbt brinner ut.

TRYtriathlon är ett  koncept vi använt oss av tidigare och vi kommer intensifiera de
aktiviteterna i samarbete med föreningar, gärna i regioner där det under sommaren kommer
genomföras sanktionerade tävlingar.

Barn och ungdom
Verksamhetsområde Barn och ungdom innefattar ungdom upp till 25 år, allt enligt RF’s
riktlinjer och är ett område där vi skapar grunden för blivande triathlonstjärnor, men också
enormt mycket aktivitet och glädje. Det är här vi skapar en livslång kärlek till idrott och
föreningsliv. Vi kommer fortsätta verka för trygga idrottsmiljöer och när vi är framgångsrika,
säkrar vi fortlevnaden av föreningsliv och Svensk Triathlon. Vi kommer under 2023 investera
både många kronor och timmar i att öka antalet aktiva ungdomar, utbilda fler tränare och
vidareutbilda befintliga tränare och säkerställa att föreningar har kunskap kring
LOK-registrering så föreningen/STF inte går miste om bidragspengar. Vi arbetar för att så
många arrangörer som möjligt har Tri4fun klass och kanske även ett barnevent där de allra
minsta kan prova på att genomföra ett triathlon eller duathlon och få känna glädjen av att
springa i mål.

Under året 2023 kommer vi på ett mer proaktivt sätt försöka få komma in i skolorna och visa
vår idrott genom olika aktiviteter. Planer finns på olika projekt med syfte att låta
barn/ungdomar under en period få prova på triathlon för att som final få genomföra ett lopp.
Inom verksamhetsområde Barn och ungdom är det bara fantasin som sätter gränserna för
vad vi föreningar och STF kan göra för denna målgrupp.
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Elit
Ett arbete med syfte att våra landslag (kort, lång, para) ska ha fler gemensamma aktiviteter,
tex. läger, testtillfällen och samlingar har påbörjats och vi kommer under året skapa nya
kriterier för landslag och utvecklingslandslag. Vi kommer också ändra kval kriterierna till att
baseras mer på resultat och ranking under året för att skapa trygghet, lugn och arbeta mer
långsiktighet.

En tränarkommite har skapats som tillsammans med Sportchefen tar ut laget inför
mästerskap och övriga samlingar. På detta sätt kommer vi närmare de aktiva triathleterna
och skapar en bättre gemenskap där vi är närmre varandra. För att vara berättigad till
landslagsstöd behöver den aktive prioritera förbundets landslagsaktiviteter, delta i
utvärderingar och tävlingsplanering tillsammans med sin tränare.

Ungdom
Vi planerar för våra ungdomar att delta på ett antal tävlingar ute i på de större mästerskapen.
Bla. kommer vi åka till Europe Triathlon Championship i Banyoles, Spanien. Dit har vi som
avsikt att skicka 2 tjejer och 2 killar för att även kunna delta i mixstafett. Utöver denna tävling
är planen att delta i någon av våra nordiska länders tävlingar eller någon Europacup. Vi
kommer även under året att erbjuda dessa ungdomar breddläger i form av ett par långhelger
där vi kommer att försöka få ihop landets ungdomar till att kunna träna tillsammans.

Junior
För våra Juniorer planeras ett antal tävlingar med att blanda annat junior EM och VM. Vår
förhoppning är att vi kvalar in med 2 killar och två tjejer så vi på dessa tävlingar kan ställa
upp i med lag i mixstafett. Förutom dessa tävlingar är tanken att ställa upp i någon
Europacup. Våra bästa juniorer som vill och är ambitiösa kommer vi satsa på. De kommer få
chansen att åka på läger med landslaget för att successivt kunna ta steget in i senioreliten.
Våra juniorer kommer också få göra tester på Bosön. För våra elitmiljöer där större delen av
vår elitjuniorer finns kommer vi att arrangera ett antal samlingar och läger för att utveckla
dessa ungdomar.

Senior, U23
För våra seniorer så kommer mycket fokus ligga på att försöka kvala in till OS i Paris 2024.
Inför detta år har vi nu stöd av SOK för tre seniorer som under året kommer att resa och
tävla runt om på World Triathlon Championship Series (WTCS) och World Cup (WC), viktigt
för att skapa tillräckligt mycket rankingpoäng så att det kan leda till en startplats till OS. STF
kommer att arrangera ett antal läger och testhelger för att skapa så bra förutsättningar som
möjligt för dessa atleter. På dessa läger och tävlingar kommer vi att erbjuda vissa juniorer
och U23 möjlighet att få åka med seniorerna. Vi planerar även att delta på EM och VM både
för senior och U23. Utöver mästerskapen kommer vi även att delta på WTCS, WC och ett
antal Europa Cuper.

Långdistans
Vi kommer under 2023 försöka hitta tillfällen där lång- och kortdistansarna kan dra nytta av
varandra i olika former som läger, tester mm. Vår målsättning är att vi i framtiden kan se oss
som ett landslag och inte två eller tre. Vi planerar även att delta på ett antal internationella
mästerskap. Uttagning på dessa baseras på tidigare resultat och ranking. De aktiva får
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själva anmäla intresse till vilka mästerskap de önskar delta på. Sedan så tar den tillsatta
tränarkommittén ut laget tillsamman med sportchefen. De aktiva kommer även att bli
inbjudna till läger och tester på Bosön.

Paratriathlon
Arvsfondsprojektet “Triathlon för alla” som är inne på sitt tredje år har verkligen börjat ge
frukt. Vi får ständigt fler startande på våra tävlingar intresset ökar hela tiden. Detta år har vi
nu två satsande triathleter som kommer försöka kvala in till Paralympics 2024 i Paris,
Frankrike. De kommer bland annat åka till Para EM i Madrid, Spanien men kommer även
åka på ett antal World Para Cup och Europa Cuper för att försöka få skapa tillräckligt med
rankingpoäng för Paris.

Paratriathlon
2023 går vi in i det tredje och sista året i Allmänna Arvsfondsprojektet “Triathlon för alla”. Det
övergripande målet för 2023 är att fortsätta stärka para som ett verksamhetsområde inom
förbundet och planera för paras fortlevnad efter projektets slut.

Utöver att vidmakthålla och fortsätta att utveckla det arbete som redan är igång vill vi under
2023 fokusera på att:

●   Öka kompetensen inom förbundet och runt om i Triathlon Sverige genom ökad
samverkan och utbildningsinsatser av olika slag

● Utbilda klassificerare och genomföra nationella klassificeringar
● Arrangera ett första SM i paratriathlon
● Etablera en elitverksamhet för para
● Öka samverkan internationellt, både med de nordiska länderna samt med World

Triathlon i stort
● Skapa en närmare kontakt med våra föreningar
● Se över struktur och finansiering för projektets fortlevnad

Utbildning
Ett av de stora uttalade målen med projektet är att utbilda nationella klassificerare. Detta
arbete påbörjades redan tidigt i projektet, men har fått flyttas fram på grund av pandemin.
Tillsammans med Finlands Triathlonförbund stod vi i januari värd för en internationell
klassificering utbildning i januari på Bosön med svenskt deltagande men också deltagare
från flera andra nationer, ett ypperligt tillfälle för internationell samverkan och brobyggande.

Parasport Sverige påbörjar under 2023 “Kompetenslyftet” som är ett stödsystem för SF som
vill utveckla para. Vi hoppas kunna ta del av kompetenslyftets insatser för att ytterligare
utveckla para inom förbundet samt ut mot våra föreningar.

Arrangemang
Under 2023 ska vi arbeta för att få fler arrangemang som inkluderar para. Det gäller
tävlingar, men även andra arrangemang som ingår i Svensk Triathlons verksamhet såsom
läger och prova på aktiviteter.
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Det stora målet för arrangemang under 2023, som också ligger som ett mål i projektplanen,
är att arrangera ett första SM i Paratriathlon (förutsatt att propositionen för detta får bifall på
årsmötet. Vi önskar arrangera tävlingen i samband med SM-veckan i Umeå.

Elit
Redan under första verksamhetsåret fanns aktiva paratriathleter med elitambitioner, men
ingen organiserad verksamhet. Inom Arvsfondsprojektet finns heller inte medel avsatta för
elitverksamhet utan fokus ligger på bredd och motion. Under 2022 ansöktes därför om
medel från RF, som också beviljades, för att stötta en elitverksamhet inom förbundet. Just nu
finns två aktiva paratriathleter med ambitionen att kvalificera sig till Paralympics i Paris 2024.
Tillsammans med vår Sportchef kommer fokus under 2023 att ligga på att hjälpa dem att
skapa en plan för kvalificeringsperioden med också att utarbeta kriterier för elitverksamhet.

Föreningsutveckling
Under 2023 kommer stort fokus att ligga på att nå ut till föreningarna. För att para ska kunna
fortsätta att blomstra och utvecklas måste mer fokus flyttas från förbundet ut till landets
föreningar och klubbar. För att lyckas med detta kommer vi att sikta på att besöka fler
föreningar för att få en inblick i deras verksamhet, men också för att kunna hjälpa dem att få
en bättre förståelse för vad en inkludering av parautövare faktiskt innebär.

Projektets fortlevnad
Det är viktigt att ha synsättet att projektets slut inte innebär verksamhetens slut. Syftet med
projektet “Triathlon för alla” är att skapa en grund för fortsatt verksamhet att vila på. Under
2023 ska en struktur byggas och presenteras som visar på hur fortsatt arbete ska vara
uppbyggt samt hur en fortsättning ska finansieras.

Marknad, Kommunikation och Media
Den förändringsprocess Svensk Triathlon befinner sig innebär att vi även inom
verksamhetsområde marknad har nya möjligheter att tillsammans med partners synas på ett
sätt som gör oss starkare tillsammans. Genom att strukturera vår verksamhet och hur vi kan
synas tillsammans med olika aktörer skapar vi förutsättningar för nya relationer och
samarbeten. Vi kommer arbeta med att ha partnersamarbeten inom alla segment relaterade
till vår idrott, men även andra aktörer som vill synas tillsammans med Svensk Triathlon.

En av våra målsättningar som vi skrev om i inledningen är transparens och då är både vad
och hur man kommunicerar viktigt. Vi kommer under året arbeta med att förbättra vår
kommunikation kring våra mål och vad vi arbetar med, vilka förväntningar man kan ha på
oss och vilka vi har på er medlemsföreningar och aktiva. Genom en förbättrad
kommunikation inom Triathlon Sverige ökar vi informationsspridningen och kännedomen
kring vad som är på gång. Vi håller på att skapa en Community, ett nätverk med
kontaktuppgifter till individer som vill vara med och bidra på olika sätt till vår idrott, inga
förpliktelser men en palett av kompetenser och personligheter vi som förbund kan ställa
frågan till när vi behöver tex. en lägerledare på Playitas eller ett helgläger, en föreläsare eller
kanske någon som kan hålla i en TRYtriathlon aktivitet hos en förening.
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Vår hemsida på den nya plattformen behöver gås igenom och uppdateras rent
informationsmässigt. Vi kommer fortsätta använda våra Instagram konton (swedentriathlon
och swedenparatriathlon) och LinkedIn. Vårt Facebookkonto behöver byta namn och
rekonstrueras för att vi ska kunna använda det som vår kanal och detta arbetet planeras
under 2023. Inom alla verksamhetsområden kommer vi fortsätta att skapa mer rörligt
videomaterial av olika former, tex. utbildningsmaterial och inspiration videos. Vi planerar att
fortsätta med de regelbundna utskicken av nyhetsbrev samt få ut aktuella nyheter med hjälp
av vårt pressverktyg ViaTT. Tillsammans ska vi (förbundet, föreningar, aktiva) arbeta för att
utveckla och stärka Sweden Triathlon identiteten, både via vår Trimtex klädkollektion,
kommunikation, aktiviteter och glädje. Tillsammans är vi Svensk Triathlon - Världens Bästa.

Omvärld
I enlighet med Svensk Triathlon 2028 kommer STF fortsätta stärka svensk idrotts position på
den internationella arenan och vara engagerade i de sammanhang vi anser viktiga för
Svensk Triathlon såväl nationellt som internationellt.

Riksidrottsmötet (RIM) är svensk idrotts högst beslutande organ som träffas en gång varje år
men bara vartannat år fattas det beslut och 2023 är ett sånt år. RIM äger rum i maj månad
och vid detta möte ska bla. ny ordförande väljas som ersättare för Björn Eriksson som inte
står till förfogande för omval. Svensk Triathlon har genom åren varit aktiva i detta forum och
bidragit till svensk idrott genom bla. vår motion kring bidragstaket som med bred förankring
röstades igenom vid senaste RIM. Vi som förbund kommer också vara representerade med
olika person vid andra sammankomster som Riksidrottsförbundet anordnar med olika
inriktningar - alla med den gemensamma nämnaren att göra svensk idrott och föreningsliv
starkare.

Svensk Triathlon kommer närvara vid Svenska Olympiska Kommiteéns (SOK) årsmöte och
även här ska ny ordförande väljas detta år. Vårt förbund kommer vara representerade vid de
möten SOK kallar till under året, det kan vara som ett av alla specialförbund, men det kan
också vara i olika typer av arbetsgrupper där vi tillsammans med andra specialförbund i olika
konstellationer arbetar med olika frågor.

Vi som förbund finns representerade i både Europe Triathlon och World Triathlon i olika roller
där vi har möjlighet att vara med påverkar triathlons utveckling på olika sätt men också en
plattform där det knyts viktiga kontakter för samarbete med andra länder.

Förbundet är med i ERASMUS+ projektet "Governance, Leadership and Diversity for Sport"
som är ett småskaligt partnerskap som leds av den franska föreningen Mixité &
Performance. Detta projekt syftar till att främja mångfald i idrottsorganisationer, med särskilt
fokus på deras styrning och globala prestanda. Huvudsyftet är att skapa en märkning som
kan öka jämställdheten i idrottsledarskap, synlighet och representation och agera mot
diskriminerande beteenden för att säkerställa en hälsosam och inspirerande miljö för både
idrottare och proffs. Projektet går in i sin andra fas under 2023 och förbundet har erhållit
EU-medel för att genomföra den analys och kartläggning som krävs samt för att sprida och
främja denna märkning.
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Vi är aktiva i en arbetsgrupp som arbetar med att påverka på ministernivå gällande
Trafikverkets nya regler "Tävling på väg" som har stor påverkan på våra arrangörer och
idrott. Vi är också medlemmar i branschorganisationen Svenska Motionslopp där vi som ett
av sex specialförbund, tillsammans med alla stora motionslopp i Sverige arbetar för att få fler
i rörelse och delta i motionslopp.

Utbildning
Se respektive verksamhetsområde. //
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Svenska Triathlonförbundet
Budget 2023

Budget 2023
Årsmöte

Ingående balans 346 399 

INTÄKTER

Arrangemang 1 629 850 

RF särskild pandemieffekt 2 497 245 

Bredd & Motion 369 095 

Barn & Ungdom 1 103 458 

Elit* 1 680 000 

Paratriathlon RF/STF 300 000 

Paratriathlon Arvsfonden 2 373 480 

Marknad** 30 000 

Kommunikation 0 

RF Återstartsstöd 1 913 175 

Omvärld 228 148 

Ledning 0 

Kansli 0 

Personal 996 000 

Gemensam 4 430 000 

Distrikt 0 

Summa intäkter 17 550 451 

KOSTNADER

Arrangemang 1 025 400 

RF särskild pandemieffekt 2 497 245 

Bredd & Motion 341 595 

Barn & Ungdom 1 103 458 

Elit* 2 130 000 

Paratriathlon RF/STF 300 000 

Paratriathlon Arvsfonden 2 373 480 

Marknad 210 000 

Kommunikation 300 000 

RF Återstartsstöd 1 913 175 

Omvärld 302 148 

Ledning 250 000 

Kansli 450 000 

Personal 3 901 640 

Gemensam 240 000 

Distrikt 0 

Summa kostnader 17 338 141 

VERKSAMHETENS RESULTAT 212 310 

FINANSIELLA INVESTERINGAR 0 

ÅRETS RESULTAT 212 310 

Utgående balans 558 709 

* Till denna summa skall bland annat läggas ett värde om ca 150.000 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 350.000 kronor

där produkterna används inom alla verksamhetsområden. Ytterligare förhandlingar pågår.

Intäkter och kostnader avseende Utbildning ryms inom respektive verksamhetsområde.

*SOK inte klart, ej inlagt budget Årsmöte varken som intäkt eller kostnad, nettot +-noll.
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Svenska Triathlonförbundet
Budget 2023 detalj - Intäkter 

Budget 2023
Årsmöte

Ingående balans 346 399 

INTÄKTER

Arrangemang

Stockholm 1 036 000 

Umeå SM-veckan 48 000 

Tävlingar Övrigt 171 000 

Arrangemang Övrigt 0 

Sanktionsavg./Försäkring 374 850 

TD/HD/TO/Domare/TK 0 

RF särskild pandemieffekt 

RF särskild pandemieffekt SF 1 200 000 

RF särskild pandemieffekt Event 1 297 245 

Bredd & Motion

Playitas/Aqua 73 500 

AG Tävlingar 0 

Bredd Övrigt 0 

RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott 260 000 

TRY Triathlon 35 595 

Barn & Ungdom

RF Verksamhetsstöd B&U 1 103 458 

Träning 0 

Tävling 0 

Tri4fun Koncept 0 

Utbildning 0 

Föreningsutveckling 0 

Barn & Ungdom Övrigt 0 

Elit

RF Verksamhetsstöd Elit 680 000 

SOK stöd inte klart

Senior/U23 0 

Junior 0 

Ungdom 0 

Lång 0 

Duathon/Vinter Triathlon 0 

Elit Övrigt 0 

DSA 0 

Tränarutveckling 0 

RF Återstartsstöd Elit resa mot 2030 ansökt

RF Eliten under Eliten 1 000 000 

Paratriathlon RF/STF 300 000 

Paratriathlon Arvsfonden 2 373 480 

Marknad 30 000 

Kommunikation 0 

RF Återstartsstöd 1 913 175 

Omvärld

RF Projekt International 116 183 

Erasmus Gold Sport projekt 111 966 

Ledning 0 

Kansli 0 

Personal

RF stöd Projekt Sportchef Landslag X 400 000 

RF Verksamhetsstöd B&U 500 000 

NIU Malmö 96 000 

Gemensam

RF org. stöd SF 2 610 000 

RF Takmedel 190 000 

Medlemsavgifter 330 000 

Licenser 1 300 000 

Gemensam Övrigt 0 

Distrikt 0 

Summa intäkter 17 550 451 
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Svenska Triathlonförbundet
Budget 2023 detalj - Kostnader 

Budget 2023
Årsmöte

KOSTNADER

Arrangemang

Stockholm 651 500 

Umeå SM-veckan 133 000 

Tävlingar Övrigt 155 900 

Arrangemang Övrigt 62 000 

Sanktionsavg./Försäkring 15 000 

TD/HD/TO/Domare/TK 8 000 

RF särskild pandemieffekt 

RF särskild pandemieffekt SF 1 200 000 

RF särskild pandemieffekt Event 1 297 245 

Bredd & Motion

Playitas/Aqua 41 000 

AG Tävlingar 0 

Bredd Övrigt 5 000 

RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott 260 000 

TRY Triathlon 35 595 

Barn & Ungdom

Träning 200 000 

Tävling 380 000 

Tri4fun Koncept 125 000 

Utbildning 245 000 

Föreningsutveckling 70 000 

Barn & Ungdom Övrigt 83 458 

Elit

SOK stöd inte klart

Senior/U23 422 000 

Junior 229 500 

Ungdom 113 000 

Lång 77 500 

Duathon/Vinter Triathlon 15 000 

Elit Övrigt 145 000 

DSA 75 000 

Tränarutveckling 53 000 

RF Återstartsstöd Elit resa mot 2030 ansökt

RF Eliten under Eliten 1 000 000 

Paratriathlon RF/STF 300 000 

Paratriathlon Arvsfonden 2 373 480 

Marknad 210 000 

Kommunikation

IT, Webb, Domäner 137 300 

STF MF/Kommunikation 107 000 

Kommunikation Övrigt 55 700 

RF Återstartsstöd 1 913 175 

Omvärld

RF Projekt International 116 183 

RF RIM 9 500 

SOK 3 700 

Europe Triathlon 21 000 

World Triathlon 37 000 

Omvärld Övrigt 2 800 

Erasmus Gold Sport projekt 111 966 

Ledning

Årsmöte 115 000 

Styrelsmöten 85 000 

Ledning Övrigt 50 000 

Kansli 450 000 

Personal inkl. Övrigt 3 901 640 

Gemensam 240 000 

Distrikt 0 

Summa kostnader 17 338 141 

VERKSAMHETENS RESULTAT 212 310 

FINANSIELLA INVESTERINGAR 0 

ÅRETS RESULTAT 212 310 

Utgående balans 558 709 
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Förbundsstyrelsens proposition nr 1 
 
 
Styrelsens förslag avseende STF stadgar gällande tillägg 
underskriven motion och underskrivet förslag nominering 
  
 
Bakgrund 

För tydlighet och för att säkerställa att motion och/eller inkomna förslag till 
valberedningen på personer som nomineras för val till styrelsen och revisor har 
behandlats i medlemsförening. 

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

 
Förslag på ny text är fet kursiv. 
 
 
 

3.7 § Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet (motioner)  
 
Förslag till ärende att behandlas vid årsmötet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda 
senast den 15 januari det år årsmötet hålls. Rätt att avge förslag tillkommer 
medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från 
röstberättigad föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans 
med dess utlåtande. För att motion ska vara giltig så ska den vara underskriven av 

ordförande/firmatecknare för medlemsförening. 

 

 

 
3.10 § Valberedningen  
 
Valberedningen skall bestå av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet (2.7 §).  
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande samt tillsätter sekreterare.  
 
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så 
bestämmer. Sammanträde kan genomföras per telefon/mail. 
  
Valberedningen skall senast fem månader före årsmötet skriftligen fråga dem, vilkas 
mandattid går ut vid kommande årsmötes slut, om de är villiga att kandidera för den 
kommande mandatperioden. Svar inom tre veckor.  
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Senast fyra månader före årsmötet skall valberedningen informera medlemsföreningarna vilka 
av de tillfrågade som avböjt kandidatur.  
 
Senast 31 december året före årsmötet får medlemsföreningar avge förslag till valberedningen 
på personer för valen under 3.5 § 13-15 punkterna. För att nominering ska vara giltig så ska 

den vara underskriven av ordförande/firmatecknare för medlemsförening. 

 
Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningen via e-post sända (se 3.4 §) sitt förslag till 
röstberättigade organisationer beträffande varje val enligt 3.5 § 13-15 punkterna samt 
meddela namnen på de kandidater som i övrigt nominerats.  
 
Endast kandidater som är nominerade före 31 december och/eller föreslagna av 
valberedningen är valbara under 3.5 §, punkt 13-15.  
 
Valberedningen skall i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom förbundsstyrelsen.  
 
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han/hon i denna 
egenskap fått kännedom om. Valberedningens beslut skall protokollföras och efter 
årsmötet skall protokollet överlämnas till förbundsstyrelsen.   
 
/ Förbundsstyrelsen 
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Förbundsstyrelsens proposition nr 2 
 
Styrelsens förslag avseende ersättning för särskilt uppdrag 
som styrelseledamot 
  
 
Bakgrund 

Svenska idrottsrörelsen bygger på det ideella ledarskapet. Ibland uppkommer dock 

situationer i vår verksamhet när det kan behöva tillsättas av person för kortare alt. längre 

uppdrag. Vid dessa situationer kan det finnas skäl att just använda en styrelseledamot 

för uppdraget. Då kan styrelsen besluta om ett s.k. särskilt uppdrag där ersättning för det 

uppdraget ges. Ersättningsnivån föreslås och beslutas av styrelsen.  

 

Ersättning kan också vara aktuell vid representation av olika slag där tex tjänstledighet 

behöver tas, i dessa fall kan styrelsen besluta om ersättningsnivå.  

 
Förbundsstyrelsen föreslår att årsmötet bifaller följande tillägg i STF:s 
stadgar, samt att det införs direkt efter årsmötet 2023: 
 

 
Förslag på ny text är fet kursiv. 
 

4.1 §    Sammansättning samt kallelse och beslutmässighet 

 
Förbundsstyrelsen är, när årsmöte inte är samlat, förbundets beslutande organ.  
 
Styrelsen består av ordförande samt åtta övriga ledamöter valda av årsmötet samt en representant för de 
aktiva utsedd av de aktiva. Härutöver får den hos förbundet anställda personalen utse en ledamot och en 
personlig suppleant att ingå i styrelsen. 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande. 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter 
kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av 
ledamöterna är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det 
erforderligt, kan dock brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsamman-
träde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. 
 
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott, som utses 
inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild 
styrelseledamot eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående 
stycke skall regelbundet underrätta styrelsen härom. 
 
Styrelsearvode utgår inte till ordförande eller styrelseledamot. Ersättning kan utgå för 

resekostnader, andra omkostnader eller för särskilt uppdrag. Ersättningar fastställs av styrelsen. 

 
/ Förbundsstyrelsen 
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Förbundsstyrelsens proposition nr 3  
 
Förslag på ändringar i STF:s reglemente  
 
Bakgrund 

Att ytterligare anpassa svenskt reglemente till World Triathlon Competition Rules. 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

Att årsmötet beslutar om följande ändringar i STF:s reglemente, samt att det införs och 
börjar gälla direkt efter årsmötet 2023. 

 
(Ändring visas genom att text som utgår är överstruken och ny text är fetkursiv och grönmarkerad). 

 
Reglementet ses över och justeras av Tekniska kommittén så att förändringar görs på alla relevanta ställen i 
enlighet med propositionen vid bifall.  
 

1. Ändra klassnamnet Master till Age Group (AG) (införs 2024). 
2. Införa Svenskt Mästerskap (SM) i Paratriathlon på sprintdistans icke drafting 
3. Clip on-bågar är ej tillåtna vid drafting (gäller samtliga klasser) 
4. Armbågsstöd är ej tillåtna vid drafting (gäller samtliga klasser) 
5. Vattenflaskor och vattenflaskhållare kan monteras på styret eller clip on-båge 

vid icke drafting tävling (gäller samtliga klasser) 
6. Loppet startar med en startsignal.  

 
7. C. TÄVLINGSREGLER 

 
 

1.10 Disciplinregler  

 

1.10.1 Huvudregler 

Tävlingsdeltagandet är individuellt även för deltagare i samma lag. Deltagare skall uppträda sportsmannamässigt såväl under som utom 
tävlingen. Tävlande får inte använda kränkande språk eller beteende mot någon tävlande, domare, arrangör, funktionär och/eller 

åskådare. Tävlande får inte, medvetet eller av misstag, hindra (tränga) eller göra en plötslig rörelse och därigenom hindra en 
medtävlandes rörelse. Medtävlandes önskan att passera måste respekteras. Det är förbjudet att välja kortare än anvisad tävlingsväg. 
Det är förbjudet att uppträda naken, t ex vid klädbyte. Bestraffning i samtliga fall ovan: Diskvalificering. 
 
1.10.6 Nedskräpning  

Det är förbjudet för deltagare att skräpa ner under tävling. Exempel på nedskräpning är barpapper, gelförpackningar, cykelflaskor 
eller utrustning. Straffet vid nedskräpning gäller såväl under cykel‐ som löpmomentet och är ett tidsbestämt straff som ska avtjänas 
i straffbox/på plats under resp. gren. Tävlande som domarens ser lämnar sin badmössa eller simutrustning mellan simuppgång 

och växlingsområdet kan dömas till tidsstraff i växlingsområdet. Domaren visar gult kort minst 5 sekunder, ropa den tävlandes 
nummer och anger nedskräpning. Under cykelmomentet ska den varnade stanna i nästkommande straffbox cykel. Under löpmomentet 
ska den varnade stanna på från domaren anvisad plats eller i straffbox löpning vid valfri passering innan målgång. Strafftiden ska 
vara beroende på distans 10 sek-15 sek-30 sek-1 minut långt (sprint-olympisk-medel- eller långdistans). Straffbox cykel resp. löpning 
ska vara tydligt utmärkta och bemannas av funktionärer. Om tävlande inte tar sitt tidstraff enligt reglementet medför det 
diskvalificering.  
 
För att underlätta för deltagare att följa detta uppmanas arrangörer att ha ”skräpzoner” i anslutning till vätskestationer längst med 
banan. Inom dessa är det alltså tillåtet att kasta skräp och/eller lämna utrustning. (se C.1.6). 

 

1.11 Bestraffningar 

 
1.11.4 Diskvalificering används i exempelvis följande situationer: 
- när ett regelbrott är uppenbart, t ex "ligger på rulle" eller inte bär cykelhjälm under cyklingen,  
- när ett regelbrott inte kan rättas till, t ex nummerlappen är avklippt (motsv.) eller att den tävlande påvisar olydnad, kränkande språk eller 

beteende eller våld mot funktionär eller annan tävlande tävlande, domare, arrangör, funktionär och/eller åskådare;  
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- om den tävlande inte följer domares anvisningar, t ex ej gör rättelse efter varning alt. inte tar sitt tidsstraff.
- vid positivt dopingtest 
- om den tävlande startar i en tidigare startgrupp än den tilldelade.
- vid varvning i tävling med ”drafting” tillåten. 

Diskvalificering anges genom att domaren 
- visar ett rött kort för den tävlande i minst 5 sekunder, ropar den tävlandes nummer och anmärker vad som diskvalificeringen avser. (Anm. vid 
behov, t ex vid språksvårigheter rekommenderas att visselsignal ges först).

Om så önskas får den tävlande fullfölja tävlingen efter diskvalificering för att eventuellt kunna protestera i efterhand. Detta gäller dock inte 
tävlande som blivit varvad i tävling med ”drafting” tillåten. I sådant fall plockas deltagaren av banan direkt, om inte dispens finns (se C.3.2). 

Diskvalificering får utdelas fram tills att den tävlande har avslutat delgrenen alt. vid målgång om det inte är möjligt att utdela diskvalificering 
direkt pga. trafiksäkerhetsskäl el. liknande. Domaren skall snarast rapportera till huvuddomaren alt. tävlingsledaren. 

1.14 Utrustning 

1.14.1 Arrangör är ansvarig för sådan utrustning (cykel, klädpåsar o dyl.) som deltagare lämnat för förvaring, transport e dyl. under 
tävlingen. Detta kräver övervakning, avspärrning, förbud för tillträde av obehöriga mm. Utrustning som lämnas vid 

förplägnadsstationer/skräpzoner har arrangören inte ansvar för (se C.10.6). 

1.14.2 Deltagare ansvarar för den egna utrustningen och att den är reglementsenlig. Se C.2-4. 
Badmössa och nummerlapp, som tillhandahålls av arrangören, bör ha olika färger och nummerserier för olika klasser. 
Det är inte tillåtet att märka deltagare med startnummer i ansiktet. Om en arrangör vill använda sig av ytterligare märkning under 
loppet förutom badmössa och nummerlapp, ska man istället märka på baksida vaden eller lårets framsida. 
Deltagare är skyldig att bära av tävlingsledningen tillhandahållen märkt badmössa och nummerlapp. 
Nummerlapp får dock ej bäras under simmomentet. 
Nummerlapp får ej vikas, klippas e dyl. så att text döljs (se C.1.11.4 och C.1.13). Bestraffning: Varning. Om ej rättelse sker: 
Diskvalificering. 

När tävlingstiden tas elektroniskt av ett chiptidsystem: 

• Varje tävlande kommer att förses med ett (1) eller fler tidtagningschip

• Tävlande måste starta loppet med chippet placerat på kroppen enligt arrangemanget gällande bestämmelser (PM) 

• Domare kan komma att kontrollera i startområdet om chippet är korrekt placerat och kan begära 

den tävlande att ändra positionen eller att placera ett nytt chip om den tävlande inte har det på sig. Detta kan resultera i

en fördröjning för den inblandade deltagaren att gå till sin startposition/startfält 

• Om det upptäcks att den tävlande tappade tidtagningschippet under loppet, kan domare erbjuda ett ersättningschip i 

växlingsområdet. Det är den tävlandes beslut att ta ersättningschipet eller inte. Om den tävlande inte tar det, kan dennes

tider inte registreras och publiceras i resultatlista. Inget chip = inget resultat/placering 

• Förlorat chip kan leda till diskvalificering (DSQ) om det är omöjligt att fastställa att den tävlande genomförde hela loppet 

Arrangör får icke anbefalla bärande av särskild, tillhandahållen tävlingsdräkt. 
Landslagsdräkt får endast användas vid landslagsrepresentation eller efter särskilt tillstånd av Svenska Triathlonförbundet. Klubbdräkt 
eller enskilt anskaffad dräkt får icke utformas så att den kan förväxlas med landslagsdräkt. 
Det är förbjudet att bära utrustning som kan vålla skada, t ex smycken eller s k headsets eller tekniska öronproppar som sätts i eller 
täcker öronen. Bestraffning: Varning. Om ej rättelse sker: Diskvalificering. 

Tävlingsdräkt får bäras utan dragkedja eller med dragkedja placering antingen fram eller bak. Främre dragkedjan får dras 

ner till slutet av bröstbenet (sternum) under loppet. Är främre dragkedjan neddragen under bröstbenet under loppet medför det 

bestraffning: Varning. Om ej rättelse sker: Diskvalificering. 

Tävlingsdräkt med främre dragkedja ska vara helt uppdragen de sista 200 meterna av loppet. Om inte bestraffning: Varning - 

rättelse. 

Tävlande får inte använda kommunikationsenheter av någon typ, inklusive men inte begränsat till mobiltelefoner, smarta klockor och 
tvåvägsradio på något distraherande sätt under tävlingen. Ett "distraherande sätt" inkluderar men är inte begränsat till att ringa och ta emot 
telefonsamtal, sända och ta emot textmeddelanden, spela musik, använda sociala medier och ta fotografier. Bestraffning: Varning. Om ej 
rättelse sker: Diskvalificering. 

Kameror, telefonkameror och videokameror är förbjudna att användas av tävlande under tävlingen såvida inte STF eller licensinnehavaren 
lämnar tillstånd. Om sådant tillstånd ges, är det den tävlandes ansvar att meddela huvuddomaren om sådant tillstånd före tävlingsstart. 
Tävlande som setts med en obehörig kamera, telefonkamera eller videokamera diskvalificeras. 

Tävlande ansvarar för att den egna utrustningen som ska användas i loppet överensstämmer med säkerhetsstandarderna 

och är i gott skick.  

Tävlande ansvarar för att inte modifiera någon utrustning i tävlingsuppsättningen. 

TD, HD, TL i nämnd ordning har rätt att förbjuda utrustning som kan anses utgöra fara för den tävlande eller andra deltagare. 
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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. Trettio minuter efter den sista blixtnedslag kan aktiviteter återupptas.  
Vad gäller vid omstart se World Triathlon:s regler. 

2. Simning 

2.3 Simsätt mm  
Frisim d v s den tävlande får använda valfritt simsätt, även trampa vatten och flyta. Det är tillåtet att gå på botten vid start, varvning på 

land och mål. Den tävlande skall simma inom den markerade banan. Vid simning i bassäng skall kanten vidröras vid vändning. 

3. Cykling 

3.4 Deltagares utrustning 

3.4.1 Cykel  

Tävlandes cykel skall befinna sig i det skick som trafikbestämmelserna föreskriver. En visuell cykel- och hjälmkontroll kommer att 

äga rum innan tävlande kommer in i växlingsområdet innan start (på tid som arrangören bestämmer). Domare kommer att 

kontrollera att cykel och hjälm uppfyller kraven i reglementet. Om utrustningen inte är godkänd är bestraffning: Varning. Om ej 

rättelse sker: Diskvalificering (får ej starta). Cykeln,som skall framdrivas enbart av människokraft,skall uppfylla följande villkor: 

…….. 

Vid tävling där drafting inte är tillåten 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 tempolopp (time trial): 

• Skivbromsar är tillåtet. 
• Täckta bakhjul (diskhjul) eller bakhjul med få ekrar får användas. Teknisk delegat eller tävlingsledare kan upphäva detta

tillstånd av säkerhetsskäl, t ex vid stark vind. 
• Liggstyret/clip on-båge får inte sträcka sig längre än framkanten av framhjulet. Clip on-båge i två delar behöver inte vara överbryggad. 
• Tillbehör till styret skall vara placerade så att de inte förorsakar skada vid omkullkörning eller kollision med andra.

Bromsspakar skall vara vända bakåt. 

Position 

a.) Den tävlande ska normalt inta en sittande ställning på cykeln. Denna position föreskriver att de enda stödpunkterna är följande: 

fötterna på pedalerna, händerna på styret och ändan på sadeln; 

b.) Dessutom på icke drafting tävlingar kan underarmarna användas som stöd på 

styret. Medan armar eller armbågar är i kontakt med styret eller armstödet, ska händerna greppa tag i liggstyre/clip on-båge. 

Tävla i en förbjuden körposition: Bestraffning: Varning, tidstraff. Strafftiden ska vara beroende på distans 1-2-5-5 minuter 

långt (sprint-olympisk-medel- eller långdistans). Vid upprepning diskvalificering och den tävlande tas av tävlingsbanan.  

Bild 1: Bild 2:  

Tillåtna positioner i alla tävlingar Tillåten position i icke drafting tävling 

Bild 3: 

Förbjudna positioner i alla tävlingar 

/Förbundsstyrelsen 
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Förbundsstyrelsens proposition nr 4 

 SM Supersprint (se även motion från Västerås Simsällskap ”SM Supersprint”) 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

Att årsmötet beslutar att införa SM Supersprint enligt förbundsstyrelsens förslag. 

Förbundsstyrelsens motivering 

Förbundsstyrelsens proposition skiljer sig åt på visa delar jämfört med motionen inlämnad av 
Västerås Simsällskap gällande ändring i paragraf A.5.5.1. Förbundsstyrelsen anser att 
införande av en ny SM klass för samtliga åldersklasser riskerar att urvattna statusen på våra 
SM/RM klasser. Fyra SM klasser (sprint-, olympisk-, medel- och långdistans) som finns idag 
för våra seniorer är vad vi bedömer ett tillräckligt antal SM tävlingar samt att motionen saknar 
införande av SM Supersprint för klassen pojkar/flickor 14-15 år. 

Förbundsstyrelsens förslag 

Vi tycker att det är bra att lägga till den nya distansen som en SM sträcka för klassen 
pojkar/flickor som idag inte har någon SM distans, samt utöka distansen supersprint på 
ungdom och juniorer som idag bara har en sträcka vardera i SM. 

SM Supersprint enligt nedan ska införas från säsongen 2024. 

Distans Pojkar/Flickor 
14-15 år

Ungdom P/F 
16-17 år

Junior MJ/KJ 
18-19 år

Senior 
M/K 20 år- 

Masters 
M/K 20 år- 
osv. 

Supersprint 
distans 

Pojk SM resp 
Flick SM 

USM JSM ---- ---- 

/ Förbundsstyrelsen 
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Förbundsstyrelsens yttrande 

Motion från Västerås Simsällskap

“RM stafett” ändring paragraf A.5.5.1 och A.5.5.5 

Se motion på föregående sida. 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

Att årsmötet beslutar att bifalla motionen med nedan tillägg. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Förbundsstyrelsen är för förslaget att återinföra en Masters RM stafett med start från 2024 

och har med motionären lagt till en skrivning enligt nedan för att göra det möjligt för 

förbundsstyrelsen justera den totala minimiålder som lagens medlemmar skall ha för att 

optimera deltagarantalet och samtidigt säkerställa att lagen har en avvägd åldersfördelning 

som till väsentlig del består av Masters utövare. 

Förbundsstyrelsen föreslår 

Gulmarkerat motionärens tillägg. 

Orangemarkerat förbundsstyrelsens tillägg. 

Förbundsstyrelsen föreslår i samråd med motionären följande komplement till paragraf 

A.5.5.1. Att gälla från säsongen 2024.

Distans Ungdom 
P/F 16 

Junior 
MJ/KJ 

Senior 
M/K20 

Masters 
M/K20. osv. 

Lagstafett 4 x 
(265-6-1,2) 
Föranmälda 4-
mannalag 

SM RM 

Förbundsstyrelsen och motionären föreslår följande komplement till paragraf A.5.5.5. Att 

gälla från säsongen 2024. 

Vid RM. Lag bestående av 2 herrar och 2 damer som vardera genomför en triathlon över 

distansen 265 m simning – 6 km cykling – 1,2 km löpning. Ordningsföljden på startande och 

den totala åldersgränsen beslutas av styrelsen inför varje nytt verksamhetsår dvs senast 

sista december. Första året är ordningsföljden dam-herr-dam-herr och den totala 

åldersgränsen skall vara 140 år eller högre. Målet med den sammanlagda åldersgränsen 

skall vara att främja ett brett deltagande bland mastersgrupperna. 

Förutom master får även senior, junior 18-19 år, ungdom 16-17 år och pojkar/flickor 14-15 år 

ingå i föreningens RM-stafettlag. Underlag till stafettävling gäller från att sista tid för 

registrering och hämtning av nummerlapp skett. Tävlingslicens krävs, se C.1.9.2. 
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Förbundsstyrelsens motivering 

Vi anser att förslaget bidrar på ett positivt sätt för att öka möjligheten att få fler masters 

deltagare ställa att upp för sin klubb i ett stafettsammanhang utan att behöva mäta sig med 

svenska eliten. Vi vill med vår komplettering till motionen förbereda för mindre justeringar i 

den åldersgräns som finns i förslaget samt ordningsföljden på deltagarna så att vi kan justera 

denna utan att motionera via årsmötet. 

/ Förbundsstyrelsen 
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Förbundsstyrelsens yttrande

Motion från Västerås Simsällskap 

“Sjukvård” - ändring av paragrafer C.1.7 och C.1.8

Se motion på föregående sida. 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

Att årsmötet beslutar att bifalla motionen med nedan kompletteringar/justeringar. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Förbundsstyrelsen är positiv till att det förenklas och minska kraven för en del mindre 

tävlingar. Efter diskussion med motionären vill vi komplettera den ursprungliga motionen med 

följande skrivningar. 

Gulmarkerat motionärens tillägg. 

Orangemarkerat förbundsstyrelsens tillägg. 

Förslag 

1.7 Målplats 

Målplats skall vara anordnad på plats som är avskild från och ej stör annan trafik.  

Målplats skall vara avspärrad från åskådare. Endast tävlande och funktionärer har tillträde 

samt press, radio, TV, fotografer enligt arrangörs bestämmande. Målområde skall vara så 

ordnat - t ex med fållor mm - att det medger att tider och placeringar kan fastställas.  

Vid målområde skall finnas: 

- förplägnad, dryck och eventuellt massage

- avskilda omklädningsutrymmen

- toalett

- tavlor med preliminära resultat och övriga meddelanden. Se B.11.1.

- resurser för första hjälpen i händelse av olycka samt möjlighet att kontakta 112

För SM/RM/cup-tävlingar samt större tävlingar (>200 deltagare) skall också finnas: 

- läkarstation i avskilt utrymme (tält, hus) samt ambulansberedskap (rekommenderas för alla
tävlingar) 
- särskilt anordnad och avskild plats (tält, hus) bemannad med lägst sjuksköterska-
kompetens och i övrigt första hjälpen anordnad utifrån en riskanalys.
- ambulansberedskap med en framkörningstid om max 20 minuter
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1.8 Övrig sjukvårdsservice mm 

Utöver läkarstation på målplatsen, ambulansberedskap samt sjukvårdsberedskap i 

anslutning till simningen (se C.2.5) bör arrangör kunna ge sjukvårdsservice i anslutning till 

växlings- och förplägnadsstationer. Denna service omfattar t ex omplåstring av smärre 

skador och massage. 

Utöver vad som beskrivs under C.1.7 bör arrangör kunna ge första hjälpen samt möjlighet att 

kontakta 112 i anslutning till växlings- och förplägnadsstationer. Denna service omfattar t ex 

omplåstring av smärre skador och massage. 

Förbundsstyrelsens motivering 

Förbundsstyrelsen vill förenkla för mindre tävlingar att genomföra sina tävlingar på säkert 

sätt och samtidigt kunna hålla i kostnaderna. 

/ Förbundsstyrelsen 
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september 2022 

Motion till Svenska Triathlonförbundets årsmöte 2023 - SM Supersprint 

Motion inlämnad av Västerås Simsällskap gällande A.5.5.1 

Bakgrund till motion 

Vid 2022 års möte beslutades om införandet av Supersprint distans (A.4.1). Det är en distans som 

dyker upp på flera arrangemang och även internationellt genomförs på s.k. indoor event. Det 

saknas mästerskap över denna distans. Till saken hör att arrangörer som anordnar event har lättare 

att få sponsring och stöd om man har SM eller RM status dvs att man utgör ett mästerskap. SM drar 

också fler deltagare vilket är något som behövs för en återhämtning av sporten och möjligheten för 

arrangörer att fortsatt kunna åstadkomma bra tävlingar. 

Syfte och mål 

SM på denna distans skulle lämpa sig väl för ålder 16-17 år och upp tom senior. Det skulle också 

medföra att ytterligare en arrangör som tilldelas SM, får lättare med sponsring och fler deltagare. 

Intresset för master är förmodligen litet och knappast lämpligt. 

Förslag 

Västerås Simsällskap föreslår följande komplement till paragraf A.5.5.1. Att gälla från säsongen 

2023 

Förslag 

Distans 

Supersprint 

distans 

Västerås Simsällskap 
Lögarängsbadet 
721 32 Västerås 

Ungdom P/F 

16 

USM 

Junior MJ/KJ Senior M/K20 

JSM SM 

(+46) (0)21-18 62 36 
info@vasterassim.nu 
www.vasterassim.nu 

Masters M/K 35. Osv. 

----

\55 
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Förbundsstyrelsens yttrande

Motion från Västerås Simsällskap 

”SM Supersprint”

Se motion på föregående sida. 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

Att årsmötet beslutar att avslå motionen. 

Förbundsstyrelsens motivering 

Förbundsstyrelsen har lagt en proposition som skiljer sig åt på visa delar jämfört med 

motionen inlämnad av Västerås Simsällskap gällande ändring i paragraf A.5.5.1.    

Förbundsstyrelsen anser att införande av en ny SM klass för samtliga åldersklasser som 

motionen innehåller riskerar att urvattna statusen på våra SM/RM klasser. Fyra SM klasser 

(sprint-, olympisk-, medel- och långdistans) som finns idag för våra seniorer är vad vi 

bedömer ett tillräckligt antal SM tävlingar samt att motionen saknar införande av SM 

Supersprint för klassen pojkar/flickor 14-15 år.  

/ Förbundsstyrelsen 
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fre 30 dec. 2022 kl. 13:12 skrev Gävle Triathlonklubb <gavletriathlon@gmail.com>: 

Hej! 
2 ganska enkla från Gävle till årsmötet. 

1. Det saknas fortfarande skrivning om sekreterare (för styrelsens arbete och
protokoll) i stadgarna. Vi anser att det tydligt ska framgå i stadgarna vilken rutin
styrelsen ska ha för sekreterare, på samma sätt som det redan står för valberedning
och årsmöte.

Vi yrkar på att styrelsen, vid årsmötet 2023 ska ges i uppdrag att uppdatera 
stadgarna till årsmötet 2024 med avseende på sekreterare för styrelsen. 

2. Vi anser att om det framgent ska finnas en Generalsekreterare så ska denne ha ett
förordnande om förslagsvis 4 år istället för ett tills-vidare avtal.

Vi yrkar på att styrelsen ska anställa gs under ett förordnande. 

Mvh Styrelsen Gävle Triathlonklubb. 
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Förbundsstyrelsens yttrande 

Motion från Gävle Triathlonklubb 

”Sekreterare i stadgar” 

Se motion på föregående sida. 

Förbundsstyrelsen föreslår:  

Att årsmötet beslutar att bifalla motionen. 

Förbundsstyrelsens motivering 

I dagens STF stadgar finner man att styrelsen utser inom sig vice ordförande. Däremot 

har STF stadgar inte skrivit ut vem som är sekreterare. Skälet till det är att det faller inom 

ramen för generalsekreteraren/verksamhetschef. Det är generell praxis inom svensk 

idrott att rollen som sekreterare tillfaller generalsekreteraren. För att förtydliga vem som 

utser sekreterare föreslår styrelsen att vi föreslår att det är något som styrelsen gör inom 

sig, precis som rollen vice ordförande. Förslagsvis görs detta i samband med det 

konstituerande mötet.  

Förslag på ny text är fet kursiv. 

4.1 §    Sammansättning samt kallelse och beslutmässighet 

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

Styrelsen består av ordförande samt åtta övriga ledamöter valda av årsmötet samt en representant 
för de aktiva utsedd av de aktiva. Härutöver får den hos förbundet anställda personalen utse en 
ledamot och en personlig suppleant att ingå i styrelsen. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter 
kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften 
av ledamöterna är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner 
det erforderligt, kan dock brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid 
telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. 

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott, som 
utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på 
enskild styrelseledamot eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt 
föregående stycke skall regelbundet underrätta styrelsen härom. 

/ Förbundsstyrelsen 
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fre 30 dec. 2022 kl. 13:12 skrev Gävle Triathlonklubb <gavletriathlon@gmail.com>: 

Hej! 
2 ganska enkla från Gävle till årsmötet. 

1. Det saknas fortfarande skrivning om sekreterare (för styrelsens arbete och
protokoll) i stadgarna. Vi anser att det tydligt ska framgå i stadgarna vilken rutin
styrelsen ska ha för sekreterare, på samma sätt som det redan står för valberedning
och årsmöte.

Vi yrkar på att styrelsen, vid årsmötet 2023 ska ges i uppdrag att uppdatera 
stadgarna till årsmötet 2024 med avseende på sekreterare för styrelsen. 

2. Vi anser att om det framgent ska finnas en Generalsekreterare så ska denne ha ett
förordnande om förslagsvis 4 år istället för ett tills-vidare avtal.

Vi yrkar på att styrelsen ska anställa gs under ett förordnande. 

Mvh Styrelsen Gävle Triathlonklubb. 

Motion 5
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Förbundsstyrelsens yttrande 

Motion från Gävle Triathlonklubb

”Anställa GS under ett förordnande” 

Se motion på föregående sida. 

Förbundsstyrelsen föreslår:  

Att årsmötet beslutar att avslå motionen. 

Förbundsstyrelsens motivering 

Rollen generalsekreterare tillika högsta tjänsteman, är en av viktigaste rollerna i en 

organisation. Det är den rollen som leder och fördelar arbetet på vårt kansli. För att det 

ska bli kontinuitet och stabilitet anser vi att den rollen bör/ska vara en 

tillsvidareanställning. Vi ser behovet av att kunna bygga laget, sätta mål och utveckla vår 

personal på ett positivt sätt. Alla medarbetare ska känna trygghet, arbetsro och arbeta 

långsiktigt.  

På alla arbetsplatser finns det inga garantier för hur länge en person stannar på sitt 

arbete. Men det man vet är att om man skapar en arbetsmiljö som är baserat på glädje, 

engagemang och trygghet är chansen stor att medarbetare trivs och vill stanna. En liten 

organisation som vår är kulturen viktig för att skapa en arbetsmiljö som resulterar i 

kreativa tankar och en utvecklande organisation.  

Vi förstår motionärens andemening med för och nackdelar med att ta ett förordnande vs 

en tillsvidareanställning. Men det kollektivavtal* som vi är anslutna till tillåter inte en 

sådan anställningsform. Vårt nuvarande kollektivavtal medger däremot 

projektanställningar på upp till 36 månader. Men styrelsen anser inte att det vore bra att 

anställa en högsta chef för kansliet som är baserat på en projektanställning. 

Vi tror trots allt att en tillsvidareanställning är bästa lösningen för alla parter. Vi tror även 

på vikten av ett kontinuerligt samtal kopplat till kompetensutveckling för 

generalsekreteraren och successionsplanering, inom och utanför sitt nuvarande 

uppdrag. Att främja och stödja personen att komma vidare i sin karriär. 

* Kollektivavtal Idrott Tjänstemän 2020-2023.

/ Förbundsstyrelsen 
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2023-01-14 16:07 Svenska Triathlonförbundet e-post - Motion till årsmöte

STF Kansli <info@svensktriathlon.org>

Motion till årsmöte
1 meddelande

Nicklas Meijer <nicklas.meijer@gmail.com> 14 januari 2023 kl. 15:56
Till: info@svensktriathlon.org

Hej,

Förslag på namnändring av Riksmästerskapet (RM) till Svenska Mästerskapet (SM)

Vi i Västerås Triathlonklubb föreslår att Triathlonförbundet överväger att ändra namnet på
Riksmästerskapet (RM) till Svenska Mästerskapet (SM). Syftet med denna förändring är att tydliggöra
att tävlingen är det främsta mästerskapet i Sverige och att delta i det är en stor ära.

Vi tror att en namnändring från RM till SM kommer att öka prestige och intresse för tävlingen, samt
att det kommer att ge ännu större vikt till segrarna i tävlingen. Denna ändring tror vi även kommer att
främja svenska triathleters prestationer internationellt.

Vi hoppas att årsmötet ska ta vårt förslag till övervägande och att förbundet väljer att gå vidare med
en namnändring av RM till SM.

Nicklas Meijer
Styrelseledamot
Västerås Triathlonklubb
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Förbundsstyrelsens yttrande 

Motion från Västerås Triathlonklubb 

”Förslag på namnändring av Riksmästerskapet (RM) till Svenska Mästerskapet (SM)” 

Se motion på föregående sida. 

Förbundsstyrelsen föreslår:  

Att årsmötet beslutar att avslå motionen. 

Förbundsstyrelsens motivering 

Förslag till beslutet grundas i att man vill minska risken av inflation i SM-medaljer då 

det redan finns tydliga SM-klasser som är öppna för deltagande. Det är av stor vikt 

vi vill skydda SM-titlarna, hålla isär Master/Age Group deltagandet från våra 

elitklasser för att inte skapa förvirring eller missförstånd i fördelningen av SM-titlar. 

Dels för att värna om statusen av titeln ’’svensk mästare’’ men också för att en 

titeländring i mastersklassen skulle kunna ge ytterligare 28 st svenska mästare, per 

distans (sprint, olympisk, medel, lång, duathlon och aquathlon). Totalt alltså 180 st 

SM segrare, eller 540 st SM-medaljörer. 

Förbundsstyrelsens anser inte att en namnändring kommer vara en drivande kraft 

som främjar internationella resultat. Vi håller med om att en namnändring kan ha en 

statusökande effekt för mastersklasserna, samtidigt som det skulle ske på 

bekostnad av värdet i status av seniorklass, men framför allt gentemot media, 

sponsorer och andra som följer vår idrott. Att vinna SM-titlar och RM-titlar är av stor 

ära, men behandlar olika grupper av tävlande och just därför är det också viktigt att 

fortsatt hålla isär SM och RM. 

Förbundsstyrelsens förslag är att behålla nuvarande SM- och RM-klasser med 

hänvisning till ovanstående motivering. 

/ Förbundsstyrelsen 
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Tidaholm 2023-01-15 

Motion till Svenska Triathlonförbundets årsmöte 2023 

Införande av Verksamhetsrevisor 

Vi motionerar för att Svenska Triathlonförbundet inför rollen Verksamhetsrevisor. 

Svenska Triathlonförbundet skall utarbeta uppdragsbeskrivning för 
Verksamhetsrevisor. 

Nedan följer ett exempel från ett annat förbund om vad rollen Verksamhetsrevisor innebär. Det 
finns flera exempel på SF som har verksamhetsrevisor, bla Golf, Cykel mfl  

”Uppdragsbeskrivning Verksamhetsrevisor” 

Vad är en verksamhetsrevisor? 
En verksamhetsrevisor är en person som utvärderar och granskar styrelsen arbete. Kontrollerar att allt 
går rätt till och att styrelsen beslutar enligt verksamhetsplan.  
Verksamhetsrevisorerna är medlemmarnas ögon och öron.  

Hur väljs verksamhetsrevisorerna? 
● Väljs av medlemmarna på stämman.
● Föreslås av valberedningen.
● Väljs på ett år i taget

Vad ska verksamhetsrevisorerna göra? 
● Granska det organisationen sysslar med
○ Att stadgar och andra viktiga dokument (kallas också styrdokument) följs
○ Att styrelsen har bra kontakt med kansli och anställda
○ Att distriktets pengar används på ett bra sätt
○ Att det som bestämts av medlemmarna på distriktsstämmor görs
○ Presentera sig för medlemmarna på hemsidan och i nyhetsbrevet
● Vara med på minst två möten som styrelsen har
● Ha god kontakt med styrelsen
● Samla in synpunkter från medlemmar, förtroendevalda och personal inom distriktet
● Skriva en rapport till stämman
● Hjälpa styrelsen att tolka stadgarna

Cykelklubben U6 

Roger Fagerberg 
Ordförande  
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Förbundsstyrelsens yttrande 

Motion från Cykelklubben U6 

“Vi motionerar för att Svenska Triathlonförbundet inför rollen Verksamhetsrevisor” 

Se motion på föregående sida. 

Förbundsstyrelsen föreslår: 

Att årsmötet beslutar att avslå motionen. 

Förbundsstyrelsens motivering 

Motionens syfte får anses vara beskrivet i motionens underrubrik och stycke: ”Vad är en 
verksamhetsrevisor? En verksamhetsrevisor är en person som utvärderar och granskar 
styrelsens arbete. Kontrollerar att allt går rätt till och att styrelsen beslutar enligt 
verksamhetsplan. Verksamhetsrevisorn är medlemmarnas ögon och öron”. 

Svenska Triathlonförbundet är direkt knutet till Riksidrottsförbundet (RF) och har därmed 
förbundit sig att verka i enlighet med dess lagar och förordningar.  

Det är medlemmarna, dvs föreningarna som är högsta beslutande organ i ett förbund och 
årsstämman är det högsta beslutande organet. Det innebär att det är föreningarna 
(medlemmarna) som direkt vid den årliga sammanslutningen; årsstämman, väljer en styrelse. 
Medverkan och delaktighet på årsmötet är det främsta sättet att påverka. 

Svenska Triathlonförbundet arbete kontrolleras dessutom av följande viktiga processer: 

• Strategidokument som utarbetas i samarbete med föreningarna och som finns
tillgängligt på förbundets hemsida.

• Protokollförda styrelsemöten som offentliggörs och finns tillgängliga på förbundets
hemsida.

• Offentlig ekonomisk redovisning tillgänglig i anslutning till den årliga
verksamhetsberättelsen och som gemensamt gås igenom på årsstämman av
föreningarna.

• Av föreningarna vald valberedning. Valberedningen har en central roll och dess
främsta uppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ligger direkt
under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen. De ska inte ta order
från styrelsen utan arbetar, precis som styrelsen, på uppdrag från föreningens
medlemmar. För att kunna fullfölja sitt uppdrag deltar valberedningen i
sammankomster och andra aktiviteter.

I deras uppdrag ingår att kontinuerligt studera det som händer i föreningen, hur
föreningen utvecklas och om det finns brister på viss kunskap och erfarenhet. Läsa
protokoll från styrelsemöten och delta i styrelsemöten är lämpliga metoder. Att tala
med medlemmar och styrelseledamöter om deras syn på styrelsens förmåga att leda
föreningen är en viktig del av valberedningens arbete.
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• Av stämman vald auktoriserad revisor vars roll är att vara medlemmarnas ombud
och granska de finansiella rapporterna, medelsförvaltning och styrelsens arbete som
en oberoende part. Granskning av de finansiella rapporterna avser granskning av att
bokföring är korrekt förd samt sammanställd i ett korrekt bokslut enligt gällande
redovisningspraxis.

Vidare är revisorerna ansvariga för förvaltningsrevision, vilket innebär att revisorn 
granskar att fastställda attestregler efterlevs, avvikelser mellan budget och faktiskt 
ekonomiskt utfall, att medel vilka erhållit med restriktioner används till avsett syfte. Det 
innebär också läsning av protokoll från styrelsemötena och granska vilka beslut som 
fattats. De beslut som fattats får inte stå i strid med förbundets stadgar eller medfört 
ekonomisk skada.  

Revisorerna ska se till att styrelsen inte verkar utanför sitt mandat, dvs tagit beslut i 
frågor som de inte har rätt att besluta om. Det är också revisorernas uppdrag att se till 
att de beslut som är tagna genomförs. En av de främsta uppgifterna som revisorerna 
har, är att se till att styrelsen genomför de beslut som årsmötet och medlemmarna har 
fattat. 

• Distriktsträffar
För att ytterligare öka transparensen och två-vägskommunikationen har styrelsen
under 2022 intensifierat arbetet med distriktsrepresentanter (norr, syd, öst, väst), tillika
ledamöter i styrelsen vars uppgift är att dels informera om pågående arbetet i styrelsen
under året, dels att fånga upp föreningarnas frågor och återföra till styrelsen.

Utöver dessa processer så publicerar och kommunicerar förbundet kontinuerligt resultat och 
viktiga händelser i sociala medier vilket bidrar till att medlemmarna kan följa och se att 
förbundet genomför de tävlingar, arrangemang, event och verksamhet som man redovisar i 
verksamhetsberättelsen.  

Nuvarande processer innebär en omfattande kontroll och redovisning av styrelsens arbete. 
Förbundsstyrelsen menar därför att dessa etablerade processer redan idag omfattar det som 
motionären efterfrågar. 

/ Förbundsstyrelsen 

Motion 7
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Valberedningens förslag  

Valberedningens uppdrag är att föreslå en bra sammansatt styrelse och ge förslag på 

revisor. Valberedningen påbörjade sitt arbete efter årsmötet 2022 och har medverkat 

vid flertalet styrelsemöten. 

Nuvarande styrelse:  

Henrik Nöbbelin, ordförande, vald till årsmötet 2023, står till förfogande för omval  

Åke Lantz, vald till årsmötet 2024 

Ria Damgren Nilsson, vald till årsmötet 2024 

Pia Sundkvist de Beau, vald till årsmötet 2024 

Johanna Green, vald till årsmötet 2024, arbetar nu som tf. kanslichef därav fyllnadsval 

Jonas Hedeback, vald till årsmötet 2023, valt att avgå från styrelsen 

Tobias Marklund, vald till årsmötet 2023, avböjt omval 

Jonas Rylander, vald till årsmötet 2023, står till förfogande för omval 

Jannike Linné, vald till årsmötet 2023, står till förfogande för omval  

Valberedningens förslag: 
 
Till ordförande för en tid av två år: 
Henrik Nöbbelin - omval 
 
Till ledamöter för en tid av två år:  
Jannike Linné - omval 
Jonas Rylander - omval 
Jonas Haglund - nyval 
Uwe Braatz - nyval 
 
Till ledamot för en tid av ett år (fyllnadsval):  
Andrea Möllerberg - nyval 
 
 
Presentation av föreslagna kandidater: 

Valberedningen har valt att nominera Henrik Nöbbelin för ny ordförandeperiod med 

motivering att hans insats under de två senaste åren har varit utomordentliga och 

Henrik har visat en förmåga att leda förbundet i en utmanande period. 

Valberedningen har valt nominera Jannike Linné och Jonas Rylander till fortsatt 

förtroende som ledamöter i styrelsen. De har visat att de är en tillgång till förbundet och 

dess arbete och bidrar till att sätta triathlon och vår verksamhet i första rummet. 

För nyval till ordinarie ledamot till styrelsen nominerar valberedningen Jonas Haglund 

och Uwe Braatz och som fyllnadsval för Johanna Green nominerar valberedningen 

Andrea Möllerberg. 
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Jonas Haglund - nyval 

Jonas är en person som varit djupt delaktig i svensk triathlon under många år, förövrigt 

inom arrangemang (allt från Stockholm Triathlon till Ironman-tävlingar) men också inom 

förbundets valberedning under två perioder. Han har även en stor och bred erfarenhet 

från den angränsande cykelsporten med internationella tävlingar såväl som SM-veckor 

på uppdrag för Svenska Cykelförbundet. Det är snudd på en underdrift att säga att 

Jonas verkligen kan arrangemangsbiten och allt som hör till inom vår sport. Detta ser vi 

som en stor styrka för både förbundet och triathlon-Sverige nu när vår idrott och dess 

arrangörer i praktiken står inför en stor omstart efter covid-åren. 

Som person är Jonas lugn, eftertänksam och stabil, egenskaper som kommer väl till 

pass i styrelsearbetet. Han bidrar också med en personlighet som kan lätta upp 

stämningen när så behövs, detta utan att bli tramsig. 

Han arbetar idag som butikschef inom Granngården, en position där han har nytta av 

sin ledarförmåga, organisationsförmåga och kunskap om hur en fungerande 

verksamhet ska drivas med framgång och nöjda medarbetare. 

Vi är övertygade att Jonas kommer kunna tillföra mycket kunskap, engagemang och 

kul energi till styrelsearbetet i förbundet. Kan tilläggas att Jonas blev nominerad från 

två av varandra oberoende föreningar i STF. 

 

Uwe Braatz - nyval 

Uwe är pensionär idag och bosatt i Motala. Under sitt yrkesverksamma liv arbetade 

Uwe med en rad olika professioner bl.a. som mekaniker på Electrolux men också som 

rehab assistent inom vården. Han har varit fackligt engagerad, som ordförande inom 

förbundet Metall under många år.  

Uwe var med och startade Team LeWa Sport som idag är en förening som bedriver en 

stor breddverksamhet inom triathlon, i synnerhet barn- och ungdomsverksamhet. Uwe 

är ordförande i Team LeWa Sport. 

I styrelsen för Svenska Triathlonförbundet har han en särskild förhoppning om att 

kunna stötta bredd och motion. Han är positiv, en stor mängd tålamod och har en god 

förmåga att skapa relationer. 

 

Andrea Möllerberg - nyval (fyllnadsval) 

Andrea Möllerberg 49 år gammal har lång erfarenhet inom idrottsvärlden bland annat 

som elitsimmare. För oss i valberedningen är hon främst en ”kraftsamlare” där det 

behövs förändring, utveckling och jämställdhet. 

Det är på senare år som Andrea Möllerberg intresserat sig för uthållighetssporten 

triathlon. Andrea är en aktiv triathlet och tävlar själv i masters klass. Främst är det 

långdistans men hon har även ett flertal RM guld från nationella tävlingar. Hennes 

främsta merit på långdistans är en silvermedalj Ironman Hamburg vilket gav henne en 

kvalplats till VM Ironman, Kona 2022. 
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Hon är egenföretagare med lång erfarenhet som kommunpolitiker, där hon under flera 

mandatperioder, är ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden, Upplands Väsby 

Kommun.  

Vid sidan av politiken är Andrea Möllerberg även distriktschef för Stockholms 

Fotbollförbund och har stor erfarenhet av ledarskap för både juniorer och seniorer inom 

en idrott som, sett till volym, är Sveriges största idrott med flest antal medlemmar. 

Vi tror att Andrea Möllerberg kan göra skillnad och vara med och bidra till förbundets 

utveckling på ett mycket positivt sätt. Hon har starka drivkrafter och brinner för 

jämställdhet. Hon rör sig vant inom RF och med politiker och är van att tala inför publik 

där hon vågar föra fram tydliga budskap och förslag. Vi ser att Andrea Möllerberg kan 

komma att göra mycket bra saker för svensk triathlon och med all säkert också 

internationellt.  

 

Övriga nomineringar som har inkommit till valberedningen: 

Jenny Rosencrantz 

Åsa Annerstedt  

 

Förslag på revisor för en tid av ett år:  

Karin Eriksson, Grant Thornton  

Förslag på revisorssuppleant för en tid av ett år:  

Henrik Leandersson, Grant Thornton  

 

Valberedningen har bestått av:  

Veronica Hammarstedt - ordförande  

Nikklas Jorme - ledamot  

Thomas Rehn - ledamot 
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