Valgkomiteens innstilling til forbundstinget i Norges
Triatlonforbund 2017
Om arbeidet i komiteen
Valgkomiteen har gjennom forbundet sendt e-post til alle klubber med ønske om innspill til
kandidater. I tillegg er de 20 største klubbene ringt opp, uten at vi fikk tak i alle.
Vi har hatt samtaler med alle i dagens styre, administrasjonen og også andre representanter
for triatlonmiljøet i Norge som har hatt innspill til arbeidet.
Valgkomiteen har hatt ett fysisk møte, mange telefonmøter og løpende dialog på e-post og
messenger.
Medlemmer i valgkomiteen har vært:
Borger Magnussen (leder)
Line Amlund Hagen
Åse-Mari Wikstrøm
Frode Røte (vara)
Vårt fokus
Valgkomiteen har lagt vekt på følgende i vårt arbeid:
· Kontinuitet, men også fornying.
· En god geografisk spredning på representantene.
· Mulighet for klubber som ikke har vært representert i styret de siste årene.
· Kjønnsbalanse
· Kandidater med kompetanse som er viktig for den videre utviklingen i forbundet, med
spesielt fokus på barn og unge, klubbutvikling, arrangement og elite.
· Kandidater som vi tror vil kunne jobbe godt sammen, men som samtidig har egne
meninger og som vil tilføre styret nye innfallsvinkler og innspill.

Vår innstilling til nytt styre:
Verv

Kandidat

President

Arild Mjøs
Andersen,
BTC

Arild Mjøs Andersen er 46 år, siviløkonom og har vært
president i forbundet siden 2010. Han har ledet forbundet
gjennom en periode med rivende utvikling, både i forhold
til elitesatsing, organisasjon, arrangement, klubbutvikling
og triatlon for barn og ungdom. Valgkomiteen innstiller
derfor på gjenvalg.

Visepresiden
t

Pernille
Dørstad,
Oslofjord
Triatlonklubb

Pernille Dørstad har sittet i styret i Norges Triatlonforbund
siden 2015 og er leder av Arrangementsutvalget. Hun
sitter i ETU Race Commission (ETUs
Arrangementsutvalg), er aktiv utøver,
TD/dommer/funksjonær i NM og internasjonalt i ITU i
WTS og ETS. Pernille har ITU Level 1 sertifisering.
Kursinstruktør for norske dommere/funksjonærer.
Jobber til daglig som sivilingeniør i kraftbransjen.
Annen relevant styreerfaring: Styre i statlig finansforetak,
Tekna (fagforening), styre i idrettsforening, noen sameier
og mindre organisasjoner. Er hovedtillitsvalgt i bedriften
der hun jobber til daglig, og har vært aktiv i
Studentersamfundet i Trondheim.
Pernille har gjort en solid jobb på arrangementssiden i
forbundet, Valgkomiteen innstiller derfor på gjenvalg.

Styremedlem Frank Erik
Fosse,
Arendal
Triathlonklubb

Frank Erik Fosse er 45 år fra Arendal.
Frank deltok i sitt første triatlon i 2012 som var Hovetri,
etter Hovetri meldte jeg meg inn i Arendal Triathlon.
Frank ble valgt inn i Styret i Arendal Triathlon 2014 og
vært der siden. Han er nå nestleder og
medlemsansvarlig. Siden 2014 har Frank vært i
organisasjonskomiteen til Hovetri.
I forbindelse med hans offshore jobb i Maersk Drilling, har
Frank sittet i styret i Maersk Ansattes Forening de siste
14 år.
Valgkomiteen innstiller Frank som kandidat på grunn av
erfaringen hans fra en aktiv klubb med fin utvikling og
med fokus på bredde, lav terskel og barn og unge. I
tillegg bringer Frank inn verdifull erfaring i styret fra et av
Norges største triatlon-arrangementer.

Styremedlem Pål Magndal,
Nittedal
Triathlonklubb

Pål Magndal er 52 årleder i Nittedal Triathlon klubb. Pål
jobber som daglig leder i et IT firma og har gjort det i over
15 år.
Pål har ITU trener 1 utdanning og trener 2 utdanning i
triatlon. Den praktiserer han i Nittedal Triathlon. I tillegg
har han deltatt som trener på Nordic tricamp i to år og på
samlinger generelt. Pål Magndal sitter i utvalget som
utvikler Triatlonskolen.
Pål konkurrerte i Oslo Triathlon første gang i 1985. Det
var derimot ikke før siste del av 90 tallet han ble aktiv,
med NM og deltagelse for Norge både i VM og nordisk
mesterskap. Senere har han fått med seg både VM på
Hawaii og Norseman.
Selv om Pål «brenner for» triatlon for barn og ungdom, er
hjertet og mentaliteten hans i toppidretten. Det er også
den siden som er hovedgrunnen til at valgkomiteen
innstiller Pål til styret, siden elitesatsingen også er et
viktig område i strategien videre.

Styremedlem Mariann
Meinich
Bache,
Sola/Tempo
Triathlonclub

Mariann Meinich Bache er styremedlem i Tempo
Triathlonklubb fra Sola. Hun har tidligere sittet 4 år i styret
i Stavanger Ishockey klubb. Mariann har en Master i
strategisk ledelse og jobber til daglig som Senior
Organisasjonsrådgiver i HR huset Stavanger, der hun
også er partner.
Mariann har drevet med konkurranseidrett siden
barneskolen. I Tempo Triathlonklubb har hun ansvar for
det store barnearrangementet Sola Barnetriatlon, som gir
svært mange barn i regionen deres første møte med
triatlon.
Valgkomiteen innstiller Mariann som kandidat både på
grunn av hennes erfaring og fokus på barn og unge, men
også på grunn av bakgrunnen hennes innen
organisasjonsfaget, som er viktig både i forhold til
utvikling av klubbene og forbundet framover.

1. Vara

Ida Vaa,
Oslofjord
Triatlonklubb

2. Vara

Trond
Karlsen,
Trondheim
Triathlonklubb

Vår innstilling til kontrollkomite
Leder: Erik Guldhav, Kolbotn Idrettslag
Nestleder: Line Foss, Royal Sportsklubb
Medlem: Beate Brekne, Stavanger Triathlonklubb
Vara: Øyvind Telle, Nittedal Triathlonklubb
Vara: Jørn Steinar Sivertsen, Bryne Triatlonklubb
Vår innstilling til disiplinærutvalg
Leder: Geir Iden, Åsane CK
Medlemmer:
Thor Hesselberg, Tempo/Sola Triathlonklubb
Hanne Gro Korsvold, Oslofjord triatlon
Vara: Ole Kristian Brattli, Trondheim Triathlonklubb
Vår innstilling til lovutvalg
Kjersti Lerkerød, Bjørndal IF, triatlon
Erik Jungeling, Hamar Idrettslag Svømming og Triatlon

Valgkomiteen
Borger Magnussen

Line Amlund Hagen

Åse-Mari Wikstrøm

