
Styrets beretning 2017

Norges Triatlonforbund

Organisasjonens art og hvor den drives
Norges Triatlonforbunds (NTF) formål er å fremme triatlon samt kombinasjoner av denne idretten i

Norge (duatlon, terrengtriatlon, vintertriatlon og akvatlon), og representere idretten internasjonalt.

NTF er medlem av Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF), International

Triathlon Union (ITU) og European Triathlon Union (ETU). NTF har kontor på Idrettens Hus på Ullevål i

Oslo.

NTF hadde ved inngangen til året 10670 medlemskap fordelt på 177 klubber.

Medlemsfordelingen var 3361 kvinner og 7309 menn.

Barn og unge hadde den største veksten blant medlemmene. Mye av veksten skyldes økning i antall

som driver med akvatlon og duatlon. Merk at et medlem kan telle som flere medlemskap om denne

driver med flere grener i NTF.

Triatlon er fortsatt en av idrettene som vokser hurtigst i Norge.

Styrets sammensetting frem til Tinget

Arild Mjøs Andersen, Bergen Triathlon Club — president

Nina Blakkisrud, Ullensaker Cykle Klubb —visepresident. Fratrådt juni17

Pernille Dørstad, Oslofjord Triatlonklubb — medlem og leder av arrangementsutvalget

Espen Wagener, BK Triathlon — medlem og leder av eliteutvalget

Ole Morten Skogland, Haugesund Triatlonklubb — medlem og leder av barn- og ungdomsutvalget

Varamedlemmer var Ida Sofia Vaa og Lars Ursin. Ida gikk inn som ordinært styremedlem for Nina.

Styrets sammensetting etter Tinget

Arild Mjøs Andersen, Bergen Triathlon Club — president

Pernille Dørstad, Oslofjord Triatlonklubb — visepresident og leder av arrangementsutvalget

Mariann Meinich-Bache, Sola/Tempo Triathlonclub — medlem og leder av barne- og ungdomsutvalget

Pål Magndal, Nittedal Triathlonklubb — medlem og leder av eliteutvalget

Frank Fosse, Arendal Triathlon — medlem

Varamedlemmer er Ida Sofia Vaa og Trond Karlsen.

Styrets arbeid

Styret har hatt seks ordinære styremøter hittil i 2017. Noen av styremøtene har av kostnadshensyn

blitt gjennomført på telefon. I tillegg har det vært betydelig kommunikasjon på telefon og e-post.

Styret og noen andre nøkkelpersoner fra komiteer og utvalg har også deltatt på strategisamling.



Forbundet er fortsatt preget av sterk vekst, både i antall klubber, medlemmer og konkurranser.

Styrets arbeid har vært knyttet til strategi, utvikling, økonomi og oppfølging av arbeid i utvalgene.

Økonomi - Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

Årsregnskapet for 2017 viser et overskudd på NOK 11 656 av en omsetning på NOK 10 759 839. NTF

har en solid økonomi, med en egenkapital på NOK 2,5 mill. Styret mener at årsregnskapet gir et
rettvisende bilde av forbundets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

Fortsatt drift

Årsregnskapet for 2017 viser at det er grunnlag for fortsatt drift.

Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede.

Nortri AS

NTF har et datterselskap, arrangementsselskapet Nortri AS. Nortri AS er eid 100 % av NTF.

Generalsekretær i NTF er daglig leder i Nortri AS. President og visepresident i NTF er

styremedlemmer i Nortri AS. Selskapet skal være en pådriver for og medarrangør av større og

komplekse byarrangementer.

Nortri AS har i 2017 hatt et stort arrangement; TriQuart i Kristiansand. Dette var en suksess, både

sportslig, arrangementsteknisk og økonomisk. Nortri har også jobbet med å få på plass et

byarrangement i Oslo for barn og unge. Nortri AS hadde i 2017 en omsetning på NOK 1 540 963 og et

resultat på NOK 1474.

Styret ønsker i 2018 å skille ut TriQuart som et eget aksjeselskap, eiet 55 % av Nortri AS og 45 % av

Jilt AS (Fred Arthur Asdals selskap). Fred Arthur er ansatt som stevneleder i TriQuart (40 %) og har i

tillegg en 20 % stilling i Nortri AS.

Administrasjon

NTF har følgende ansatte

Generalsekretær Kari Uglem (100 %)

Sportssjef Arild Tveiten (100 %)

Kommunikasjonsansvarlig Gabrielle Bjørnstad-Northern (100%)

Arrangementsansvarlig Frank Pedersen (100%)

Prosjektkoordinator Frode Jørgensen —frem til oktober

Prosjektkoordinator Paratri, Michele Greb

I tillegg har Vibeke Nørstebø og Mikal Iden jobbet deltid med oppfølging av landslagsutøvere.

De viktigste prosjektene for administrasjonen har vært:

• Fortsatt oppfølging av strategiplanen som ble vedtatt på forbundstinget november 2015.

• Oppfølging og hjelp til klubber og arrangører. Det er i november 2017 180 registrerte klubber.

Forbundet har også i 2017 vært representert ved styre, utvalg og administrasjon på de fleste

konkurranser gjennom året.



• Tilrettelegging av styre og utvalgsseminar vinteren 2017, videre har administrasjonen

planlagt og forberedt forbundsting og arrangørseminar i november 2017.

• Tilrettelegging av utvalgsmøter hvor de ulike utvalgene har hatt sine møter.

• Lansering av «Tri-TV» våren 2017 gjorde at det var flere direktesendinger fra konkurranser på

Facebook. Det var administrasjonen som administrerte og lagde sendingene.

• Systematisk arbeide med å få Triatlon på TV-sendinger.

• Sparebankstiftelsen har gitt tilskudd til forbundet for å utvikle triatlonskolen for barn og

unge. Prosjektet ble startet opp våren 2017.

• Startet opp arbeide med å utvikle en ny nettside.

• Idrettsregistreringen har vært fokus i 2017 for å få registrert all triatlonaktivitet

(medlemskap).

• Det er jobbet administrativt og politisk for å få mer svømmehalltid til våre klubber.

• Opprettelse av «Team agegroup» som har ført til treningssamlinger og mange deltakere på

internasjonale mesterskap gjennom 2017. Flest deltakere var det i verdensmesterskapet i

Rotterdam hvor Norge stilte med 105 deltakere i «agegroup».

• Sponsorarbeidet er intensivert i 2017 for å sikre inntekter fremover. Hovedsponsor har vært

Danske Invest og Intersport. I tillegg har forbundet samarbeidspartnere som Polar, Squeezy,

Smartfish og Klubben.

• Trener 2-kurs ble utviklet i 2016/2017 og godkjent av Norges Idrettsforbund våren 2017.

• Gjennomført samling og kurs for teknisk delegerte (TD) og hoveddommere (HD) til de norske

mesterskapene.

• Det har også i 2017 vært arrangert flere funksjonærkurs og samlinger for arrangører og

trenere.

• Administrasjonen har aktivt iverksatt vedtak og implementert prosjekter som er gjort av

utvalg og styret gjennom 2017.

• Administrasjonen har fått på plass en regionsinndeling av Norge med en utnevnt

regionsansvarlig. Barne- og ungdomsarbeidet har vært intensivert i perioden.

• Supersprintcup ble etablert i 2017 hvorav seks konkurranser inngikk i cupen. Totalt var det 12

supersprintkonkurranser på terminlisten.

• Regionene har egne ansvarlige som følger opp klubber med organiserte samlinger jevnt

fordelt gjennom året. NTF har ikke hatt flere aktive unge utøvere under 19 år tidligere.

• Nordic Tricamp, treningssamling for ungdommer, ble avholdt i Danmark i 2017.

• Team Tvilling er veletablert i Haugesund Triathlonklubb, med stadig nye rekruttering av

atleter og løpere. Nye klubber viser interesse for konseptet og NTF har fått tilskudd fra

Idrettsforbundet og Kulturdepartementet

Sportslige resultater

1 2017 har vi hatt god utvikling på våre utøvere og flere har gjort seg bemerket med gode

internasjonale resultater. I skrivende stund har vi fem utøvere som er ranket topp 200 på ITU



pointlist som er den internasjonale rankingen som legges til grunn for å kunne gi start på

internasjonale konkurranser.

I sesongen som har vært har flere utøvere gjort seg bemerket selv om det er Kristian Blummenfelt

som har hatt de beste internasjonale resultatene hvor han gjennom sesongen i World Triathlon

Series endte på en 3. plass til slutt. Da hadde han hadde han gjennom sesongen en 3. plass i WTS

løpet i Yokohama og avsluttet sesongen med 3 andre plasser på rad i løpene i Montreal, Stockholm

og i WTS Grand finale i Rotterdam. Han avslutter sesongen med å være på 3. plass på

verdensrankingen.

Gjennom sesongen har det vært flere gode enkeltprestasjoner og vi kan her trekke fram Gustav Iden

som vant sin første World Cup seier i Karlovy Vary i Tsjekkia i høst. Dette i ett løp hvor våre tre av fire

startende utøvere klarte å skape ett brudd hvor bare en utlending klarte å holde følge. Til slutt endte

Casper Stornes opp på en 10. plass sog Endre Espedal på en 20. plass i samme løpet. Morten Hansen

som også deltok ble nr 27 som viser at vi nå har flere utøvere på vei opp på ett bra internasjonalt

nivå.

Vi trekker også fram Lotte Miller og Jørgen Gundersen som begge oppnådde 18. plass i WTS

Stockholm, og viser med det at de er med blant de beste internasjonalt. Lotte hadde også en 4. plass

i E-cup i Malmø som sitt sterkeste løp utenom Stockholm. Jørgen klarte også en sterk 13. plass under

World Cupen i Huelva på slutten av sesongen.

Tilslutt trekker vi fram våre sterke juniorgutter som viser kvalitet ved at vi fikk alle våre tre startende

topp 16. i VM jr. Vetle Thorn ble tilslutt vårt sterkeste kort med en 5. plass. Endre Espedal ble nr 8,

mens Birk Skogland endte på 16. plass.

Internasjonalt har også Solveig Løvseth og Karen Magnussen konkurrert internasjonalt i E-Cup og EM

jr.

Landslagene har bestått av til sammen 10 utøvere med åtte gutter og to jenter. Seks av disse var

seniorutøvere og fire juniorer og har bestått av følgende utøvere:

Senior:

Kristian Blummenfelt, Bergen Triathlon Club

Gustav Iden, Åsane Cykleklubb

Jørgen Gundersen, Ullensaker Cykle klubb

Casper Stornes, Askøy Sykkel og Triathlonklubb

Morten Hansen, Lørenskog Cyckleklubb

Lotte Miller, Bryne Triatlonklubb

J unior:

Endre Espedal, Haugesund Triathlon Klubb

Birk Skogland, Haugesund Triathlon Klubb

Vetle Thorn, Åsane Cykleklubb

Solveig Løvseth, Trondheim Triatlonklubb

Vi har også hatt en egen jentegruppe som har bestått av tre utøvere:



Karen Magnussen, Bryne Triatlonklubb

Thea Hovda, Haugesund Triathlon Klubb

Stine Dale, Åsane Cykleklubb

Som ledere har Sportsjef Arild Tveiten vært den som har reist mest rundt på treningsleirer og

konkurranser. Andre i støtteapparatet har vært Olav Aleksander Bu som har hatt eget ansvar for

høydeleire. Alexander Skeltved har vært med litt på leir, samt fulgt opp utøvere i Bergen på

svømming en gang i uka. Regionsansvarlige Mikal Iden og Vibeke Nørstebø har i tillegg til

regionssamlinger også fungert som trenere og ledere på leire og konkurranser. Erika Andersson har

vært med som fysio/massør på flere samlinger og konkurranser.

Stevner

1 2017 ble det arrangert Norgesmesterskap i sprintdistanse, normaldistanse og halvdistanse.

NM Sprint ble arrangert av Bryne Triatlonklubb. Kvinneklassen ble vunnet av Lotte Miller fra

arrangørklubben. I herreklassen ble Kristian Blummenfelt fra Bergen Triatlon Club norgesmester. Det

ble for første gang arrangert mixed sprintstafett. Haugesund vant foran Bryne og Åsane CK.

NM Normal ble arrangert av Kristiansand Triathlonklubb og norgesmesterskapet på normal var

innlagt som en del av TriQuart.

Lotte Miller fra Bryne Triatlonklubb vant her også, mens Jørgen Gundersen fra Ullensaker CK vant

herreklassen. Disse fikk også kongepokal.

NM Lang ble arrangert av Ågotnes Triatlonklubb og norgesmesterskapet var en del av Coastman

Norway. Konkurranseformen går over 1900 meter svøm, 90 km sykkel og 21.1 km løp.

Vinnere ble Charlotte Kunz fra Royal Sport og Jan-Morten Ra fra Sola Triathlonklubb.

NM Terrengtri ble for første gang arrangert av Horten Triatlonklubb. Vinnere ble Charlotte Kunz fra

Royal Sport og Kristian Rød fra Sola Triathlonklubb.

NM Akvatlon ble arrangert av Kristiansand Triathlonklubb og norgesmesterskapet var innlagt som en

del av TriQuart. Vinnere ble Charlotte Kunz fra Royal Sport og Sondre Risdal Solheim fra Kristiansand

Triathlon.

NM Junior ble arrangert av Rena Triatlonklubb. Vinnere ble Karen Nygård Magnussen fra Bryne

Triatlonklubb og Endre Espedal fra Haugesund Triathlon Klubb.

Ungdomsmesterskapet ble arrangert av Åsane CK. Vinnere i 15-16 år ble Julie Jespersen Hansen fra

SK Lyngdal &Omegn og Cedrik Bakke Christoffersen fra Tønsberg Triathlonklubb. Disse vant også

supersprintcupen sammenlagt. 113-14 år ble vinnerne Marie Therese Wulst fra Haugesund Triathlon

Klubb og Tinus Bergh Pedersen fra Tønsberg Triathlonklubb.

Age Group Norway



For første gang har NTF satset på Age Group gjennom et eget utvalg. Dette har blitt svært populært

og Norge sendte store tropper til de internasjonale mesterskapene, deriblant 105 til VM i Rotterdam

og 88 til EM Langdistanse i Herning.

Terminlisten og konkurranser

Totalt har det i 2017 blitt arrangert 89 terminlistefestede konkurranser som var en stor økning fra

2016 som hadde 65 konkurranser.

Gledelig var det at Supersprint for ungdom kom på terminlisten

De forskjellige konkurransegrenene fordelte seg slik:

BarneTri 12

Supersprint 12

Sprint 28

Normal 14

Langdistanse 9

Duatlon 3

Akvatlon 2

Terrengtri 5

Swimrun 3

Vintertri 1

Det rapporteres om stor aktivitet, bra med påmelding og arrangementer som levde opp til verdiene

fellesskap, mestring og begeistring.

Internasjonalt

Det har vært veldig viktig for NTF å jobbe tettere med våre søsterorganisasjoner i Norden, samt ETU

og ITU. Nina Blakkisrud takket av etter 3 år i ETU-styret. Norge er representert ved Pernille Dørstad i

Race Commission og Line Amlund Hagen i Technical Committee i ETU. Norge har stilt med dommere

og funksjonærer på en rekke stevner, inkludert EM, VM og WTS.

Arbeidsmiljø
Styret mener arbeidsmiljøet i forbundet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ulykker

i 2017. Samlet sykefravær har pr. 1. november vært 10 dager. Det har tidligere vært et stort

arbeidspress på de ansatte i Forbundet. Styret har derfor valgt å øke administrasjonens omfang i takt

med at inntektene har gått opp, samt at styret har godkjent at administrasjonen flytter til større

lokaler for å bedre det fysiske arbeidsmiljøet.

NTF har i tingperioden gjennomført Idrettens Styringsbarometer, som er NIF sitt verktøy for å måle

blant annet arbeidsmiljø, forhold mellom administrasjon og styret, styring, relasjoner, mm. NTF

hadde bedre skår enn snittet for alle forbund på samtlige 13 parametre, også for arbeidsmiljø og
nærliggende parametre.

Likestilling - oppdatere
Bedriften har 5 ansatte, hvorav 2 kvinner og 3 menn. Styret består av 2 kvinner og 3 menn. Styret har

ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette
spesielle tiltak med hensyn til likestilling.



Ytre miljø

Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.

Styret ønsker å særskilt takke alle frivillige som har bidratt i år.

April 2018
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