
Proposition gällande ändring i styrdokumentet, Väsby SS Triathlon, § 6 Ekonomi 

 

Att införa en begränsning för erhållande av prispengar för pallplacering till 1 per start. 

 

Bakgrund 

Väsby SS Triathlon, fortsatt kallad föreningen, vill främja och premiera Senior-, junior- och 

ungdomsmedlemmar genom att utbetala prispengar för placeringar på prispall på Svenskt 

Mästerskap eller av ITU sanktionerat mästerskap.  

Det är med stor glädje och stolthet som styrelsen anordnar prisutdelning av prispengar i december 

månad efter att alla tävlingar för året är över. Prisutdelningen är för alla medlemmar i föreningen som 

placerat sig i senior-, junior- eller ungdomsklass. 

De prispengar som en medlem vunnit sätts av på ett sk. ”simmarkonto” inom VSS. Medlemmen kan 

göra utlägg och lämna in kvitto till kansliet och få utbetalt ersättning för sitt utlägg. Utlägg måste vara 

relaterat till idrotten. Det kan vara inköp av utrustning, lägeravgifter eller startplatser för att ge några 

förslag som är godkända poster. 

Det är idag snarare en regel än ett undantag, på tävlingar, som klasserna senior, junior och ungdom 

startar samtidigt. Damer och Herrar var för sig. Anledningen till att starten ofta går samtidigt är för att 

startfältet ska uppnå en viss volym. Detta göra det möjligt för en junior att vinna seniorklassen eller 

att en ungdom tar hem en pallplacering i både sin egen klass och eventuellt i klasserna över. På en 

tävling eftersträvas att först över mållinjen är den som verkligen vinner. Det är dock inte möjligt för en 

senior att ta en pallplacering i en yngre klass. 

Föreningen avsätter årligen mellan 15´000 – 40´000 kr till prispengar. Det är en stor post i budgeten 

som också är svår att beräkna. Vi vet hur många internationella mästerskap som kan vara aktuella och 

hur många nationella mästerskap som finns i tävlingskalendern. Vi kan uppskatta hur många 

medlemmar som kommer kunna placera sig på pallen och i vilka mästerskapstävlingar. Dock blir det 

mer komplicerat när en enskild medlem multiplicerar sina placeringar på samma mästerskapstävling. 

Därför vill vi införa en begränsning till att prispengar betalas ut för pallplacering till max 1 

pallplacering per start. Medlem har rätt att erhålla prispengar för den pallplacering som är värd mest i 

pengar räknat. 

Den problematik som vi ser skulle kunna anses som övergående allt eftersom medlem blir äldre men 

blickar vi bakåt i leden, mot våra yngre medlemmar, ser vi att flera medlemmar skulle kunna komma 

att utkräva multipla prispengar för pallplaceringar på en och samma tävling och då räcker inte 

föreningens medel till. 

Vi vill fortsatt kunna premiera, främst våra yngre medlemmar, med prispengar för sina prestationer. Vi 

önskar att fler tar pallplaceringar och att föreningen står sig stark i konkurrensen inom 

triathlonsverige. Vi känner en enorm stolthet över att Sverige är en nation att räkna med på stora 

nationella mästerskap som NM, EM, VM och OS och att föreningen varit en grund där den enskilde 

atleten lärt sig simma, cykla och springa. 

Om volymen med pengar fortsätter att öka riskerar detta sätt att premiera medlemmar att försvinna 

helt 


