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1. Organisation  

Triathlonklubben Colting Borssén var 2019/2020 medlem i Svenska 

Triathlonförbundet.  

Styrelsen bestod 2019/2020 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  

Klubbens styrelse har sitt säte i Borås men klubben är verksam över hela landet. Grundtanken med 

klubbens existens är att skapa en gemenskap trots geografiska avstånd mellan medlemmarna. Vi 

upplever att klubbens medlemmar uppskattar den gemenskapen. Denna säsong har fysiska 

sammankomster varit extra svårt i och med Corona-krisen och klubben har i och med det tappat lite 

av de naturliga sammankomster som tävlingar och träningsläger innebär. I samverkan med 

coachingverksamheten erbjöds därför den gemenskapen främst genom social media som 

Facebook där coachingmedlemmar och klubbmedlemmar uppmanades till att delta och 

representera klubben i bl.a Ironman VR-race, 10.000-meters utmaningen i simning samt i vår egen 

Colting Borssén 70.3 där alla medlemmar belönades med specialbeställd CB-medalj efter slutfört 

race på hemmaplan.  

Klubben har fortsatt att växa och medlemsantalet har ökat även om den annars ganska stora 

ökningen som brukar ske kring de större Ironman tävlingarna som Jönköping och Kalmar uteblivit i 

och med att säsongens alla tävlingar blivit inställda. Under verksamhetsåret 2019/2020 hade 

klubben 270 medlemmar.  

Säsongens klubbmästerskap har inte genomförts i den form som ursprungligen var planerad, då 

sommarens alla tävlingar 2020 blivit inställda på grund av Corona-krisen. Per dagens datum har vi 

dock fortfarande ett litet hopp om att en mindre variant av klubbmästerskap skall kunna 



genomföras under Borås Triathlon 19 september, om inte så ställs det in.  

3. Ekonomi Klubben har under säsongen 2019/2020 inte redovisat några intäkter i form av 

medlemsavgifter då klubben föregående år blev kostnadsfri. Den förväntade intäkten genom 

samarbetet med Colting Borssén Coaching har under 2019/2020 uteblivit som en följd av Corona-

krisen. Detta har skett i samråd mellan förening och coachingverksamhet då det inte varit aktuellt i 

och med Corona-situationen. Klubben har därmed inte några intäkter under 2019/2020. Fasta utgifter 

som medlemskap i Triathlonförbundet har finansierats med kvarstående kassalikviditet.    

 

 


