Motion 1

Förändring i styrdokumentet
Jag yrkar på att Väsby SS Triathlon utökar utdelning av medaljpengar till
pallplatser i Svenskt Mästerskap eller av ITU sanktionerat mästerskap till att
även inkludera ungdomsklasser enligt samma reglering som § 6.6 i
styrdokumentet för juniormedlem/mar.

Bakgrund.
Väsby SS Triathlon har valt att följa VSS reglering för vem eller vilka medlemmar
som premieras med medaljpengar och därmed exkluderar ungdoms SM. USM
räknas som Riksmästerskap även om det heter SM (se Svenska Triathlonförbundet
Tävlingsregler 5.5). I vårt styrdokument berättigar RM medaljer inte prispengar.
För våra ungdomar i triathlonsektionen erbjuds bara en möjlighet om året att
tävla individuellt i ungdoms-SM triathlon (bara sprintdistans är USM) och en gång
per år i duathlon. Som deltagare i ett stafettlag tolkas styrdokumentet annorlunda.
Vill ungdomarna tävla individuellt fler gånger per år och ta mästerskapsmedaljer
måste de söka dispens för att tävla i juniorklass eller gå ner i klass och tävla i
Tri4fun (vilket inte berättigar medaljpengar). Masters som tar RM medaljer bör
premieras på annat sätt än prispengar för medaljer. Ett forum som vuxit till en
tradition, där masters premieras för sina mästerskapsmedaljer är vår årliga
årsfest. Årsfesten hålls för att hylla våra medlemmar och deras prestationer.
Denna fest betalas till stor del av sektionen. Vi betalar idag tävlingslicens för de
medlemmar som tävlar flitigt vilket, ekonomiskt, till stor del tillfaller Masters.
Inom gruppen Masters blir de många åldersklasserna så pass många och olika
stora (till antalet deltagare) att premieringen riskerar bli skev. Risken för att
klubbens ekonomi skulle bli allt för ansträngd om ungdoms-SM inkluderas bedöms
som minimal.

Dagsläge
Svenska triathlonförbundet erbjuder sanktionerad triathlontävling med SM
tecken för ungdomsklass. Idag erbjuds SM tecken i Sprint-, Olympisk- Medel- och
Långdistans. Bara sprintdistansen har ungdomstävling med SM tecken. I
stafettlag är tillåtna åldersklass USM/JSM/RM men hela laget kan tolkas som
senior. SM tecken erbjuds även i Duathlon, lägsta åldersklass USM. En ungdom
har således 3 möjligheter per år till pallplatser på SM tävlingar. Vår sport är
säsongsberoende och sker uteslutande på sommarhalvåret i Sverige. ITU
sanktionerade triathlontävlingar för ungdomsklass har vi begränsat deltagande i
och har inte haft någon pallplats ännu (mig veterligt). Styrelsen har valt att göra
undantag och inkludera ungdoms SM de senaste två åren som medaljpengar
utbetalats och det har inte påverkat ekonomin negativt.

Mitt förslag skulle se ut som följer:
§6.6
Medaljpengar utdelas, enligt reglering nedan, till juniormedlem/mar
och ungdomsmedlem/mar som erhållit pallplats på Svenskt Mästerskap (JSM) och
Riksmästerskap (USM) eller av ITU sanktionerat mästerskap.

1.a Guld
2.a Silver
3.a Brons

Triathlon
individuell
2500 kr
1250 kr
600 kr

Triathlon
lag
600 kr/pers
300 kr/pers
150 kr/pers
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Duathlon
individuell
1250 kr
600 kr
300 kr

Duathlon
lag
600 kr/pers
300 kr/pers
150 kr/pers

