
 

 

Motion 2 

 

Förändring i styrdokumentet §6.5 och §6.6 

Jag yrkar på att Väsby SS Triathlon byter ut ordet Triathlon lag till Triathlon 

stafett för utdelning av medaljpengar till pallplatser i Svenskt Mästerskap eller av 

ITU sanktionerat mästerskap. Vidare bör summorna för ett stafettlag vara samma 

för 6.5 som 6.6 1:a 1250 kr/pers 2:a 750 kr/pers 3:a 375 kr/pers 

Jag yrkar också på att Duathlon lag slopas helt. 

 

Bakgrund. 

I reglementet för Svenska Triathlonförbundets tävlingsregler erbjuds inte 

Triathlon lag med SM tecken däremot erbjuds Triathlon stafett med SM tecken och 

kommer även bli en Olympisk gren. I ett stafettlag kan laget bestå av Master, 

senior, junior och ungdom. Det är lagets prestation som gäller. 

Inom duathlon har lagtävlingar inom idrotten tagits bort i reglementet och inte 

funnits med på flera år. Det finns inga planer på att åter inför lagtävlingar inom 

duathlon.  

Dagsläge 

En lagtävling beskrivs i reglementet för Svenska Triathlonförbundets 

tävlingsregler som följer:  

5.3 Lagtävling Vid tillräckligt antal tävlande kan lagtävlan anordnas. Lag består 

av minst tre M resp. K från samma förening. Tiderna för de tre bästa i laget (M 

resp. K) summeras (se C 1.12.1) Deras namn behöver icke vara föranmälda. Om 

förening önskar vara representerade med flera lag räknas de bästa till lag 1, nästa 

tre resultat till lag 2 osv. Särskilda bestämmelser gäller för SM/JSM/RM/USM se 

A. 5.5.5 

5.5.5 Stafettävling räknas Vid SM/JSM/RM/USM/DM/JDM. 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 ska vara dam-herre-

dam-herre. Master, junior och ungdom får ingå i föreningens SM-stafettlag. 

Underlag till stafettävling gäller från att sista tid för registrering och hämtning av 

nummerlapp skett. Tävlingslicens krävs, se C.1.9.2. 

  



 

 

 

Mitt förslag skulle se ut som följer: 

 

 Triathlon 

individuell 

Triathlon 

stafett 

Duathlon 

individuell 

1.a Guld xxxx kr xxx kr/pers xxxx kr 

2.a Silver xxxx kr xxx kr/pers xxx kr 

3.a Brons xxx kr xxx kr/pers xxx kr 
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Nikklas Jorme 


