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1. Organisation  

Triathlonklubben Colting Borssén var 2018 medlem i Svenska 
Triathlonförbundet.  

Styrelsen bestod 2018 av: Ordförande Frida Winbo, Kassör och sekreterare Malin Winbo och 
Ledamot Benjamin Asp.  

Klubben drevs i samråd och med samhörighet till Colting Borssén 
Coaching.  

2. Styrelsen berättar Klubben har fortsatt att växa och etablerat sig som klubb. Medlemsantalet 
har ökat med en regelbunden tillströmning av medlemmar under hela året, främst kring de större 
Ironman tävlingarna Jönköping och Kalmar samt i samband med coachingens uppstart i oktober. 
Under verksamhetsåret 2018/2019 hade klubben 220 medlemmar. Klubbens styrelse har sitt säte i 
Borås men klubben är verksam över hela landet och det är en del av grundtanken med klubbens 
existens. Vi upplever att det växer fram små träningsgrupper runt om i landet där medlemmarna 
har just Colting Borssén som gemensam nämnare. Många har tidigare varit coachingadepters och 
andra finner varandra genom klubben, vilket är positivt. 

Klubben har ett nätverk via sociala medier som utgör möjlighet för den enskilde medlemmen att hitta 
träningskompisar till enskilda pass och själv utlysa träningstillfällen samt känna en samhörighet med 
övriga klubbmedlemmar. Under 2018 startades även klubbens Instagram-konto upp.  

Klubben och Colting Borssén Coaching arrangerade i samband med årets större 
tävlingar och event några gemensamma tränings- och mötestillfällen i form av 
gemensamma träningspass och middagar.  

Många medlemmar deltog under Ironman Jönköping och Ironman Kalmar. Under årets övriga 
triathlontävlingar har klubben varit väl representerad på startlistorna.  



Till denna säsong hade intresset för klubbmästerskapet vuxit sig större och årets klubbmästerskap är 
vid årsmötet ännu inte avgjort (därmed kommer denna verksamhetsberättelse att uppdateras med 
vinnarnas namn efter avslutad säsong). Klubbmästerskapet har i år haft ungefär desamma sponsorer 
som föregående år. 

Klubbmästare 2018/2019  
 
1:a Magnus Axelsson 
2:a Anders Hinn 
3:a Richard Lindström 
 
1:a Emilia Lindström 
2:a Linda Steiner 
3:a Carina Hinn 

Ironman Jönköping 70.3 var 2019 tävlingen där European Triclub Championship avgjordes. En 
tävling där Colting Borssén Triahlonklubb inte kunde dra nytta av sin bredd av medlemmar då den 
tävlingen avgörs genom klubbarnas 5 bästa tider under loppet, totalt sett. Föregående år 
placerade sig klubben på första plats i division IV i Triclub Podium under både Jönköping och 
Kalmar Ironman. Till skillnad från European Championship baseras det resultatet på medlemmars 
resultat i förhållande till andra deltagare i samma AG, för klubbar storleken 26-75 medlemmar.  

3. Ekonomi Klubbens intäkter har utgjorts av inkomna medlemsavgifter. Intäkterna har täckt 
bankavgiften samt kostnaden för klubbens medlemskap i Svenska Triahlonförbundet. Klubben är en 
ideell förening och har inte haft något vinstdrivande syfte och de förbrukade pengarna inom klubben 
har gått tillbaka till dess medlemmar i form av ovanstående samt klubbens behov av materiella inköp.  



 




