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Styremøte nr 7.2015 - 2017:

Saker

REFERATSAKER
1. Styremøte nr. 6 (2015-2017) godkjent
RAPPORTERING
2. Regnskapsrapport pr. 30.10 2016 tatt til etterretning. Det styres mot et
resultat i balanse.
INFORMASJON
3. Presidenten. Ingenting å rapportere
4. Utvalgene
Eliteutvalget: Sportssjef informerte om status for landslaget. Lever opp til
mestring, felleskap og begeistring. Gode resultater i år for seniorene, noe
mer variert for juniorene.
Leder for eliteutvalget: Espen Wagener informerte videre fra landslaget.
Endringer i strukturen i sammenheng med regioninndelingen.
Foreslår et seniorlandslag på seks og juniorlandslag på fem.
Ønsker å lage en egen jentegruppe for jenter mellom 17 og 20. Utvikling for
jenter i den alderen tar lenger tid enn for gutter. Ta inn et lag på 4 -5 jenter.
Foreløpige landslangslister et tatt ut, men vil ikke bli offentliggjort før
sportssjefen har informert dem det angår.
Mål 2017: Kristian på WTS-pallen. For de andre: Best mulig ranking. Ikke
mulig å komme til OL i 2020 uten rankingpoeng i 2017. Langsiktig: Tre
utøvere og minst en medalje i OL i 2020.
Må lage kriterier for hvem som får kjøre WTS basert på ranking.
Arrangementsutvalget: Økning i antall arrangementer fra 2015 til 2016.
(41 til 65). Ikke så stor pågang på å registrere seg på terminlisten. Nye
arrangementer planlegges, bl.a. swimrun og sprint i Oslo. Flere arrangører
ønsker også å utvide til flere grener (for eksempel swimrun). Flere
arrangementer betyr færre deltagere per arrangement. Det var også f lere
arrangementer som krasjet. Oppfordrer arrangørene til å snakke bedre
sammen. Arrangørseminar i januar for de store arrangørene.
Norges Triatlonforbund
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Lisenssalget: Salget har gått fint i år. En økning fra 2015. Salg av
helårslisens for 2017 har startet. Topptid har sluttet å selge tidt aking.
Mange arrangører i tvil om hva de skal bruke nå.
Mange arrangører glemmer å sjekke lisens. Det må vi gjøre noe mer.
Ny løsning på forsikring. Gir bedre dekning ved skade og har egen
skadetelefon. Sparer ca 250 000 i året. Ny rabatt for dem mellom 20 og 24.
Prisen for 25+ er satt opp.
NM: Har fått inn noen søknader.
Triatlonserien: Jobbes med. Startet AG-utvalg. Flere AG ønsker å være
med i mesterskap. Kristian Røed blir sjef for AG-gruppene i mesterskap. Vi
kan bare ha 20 deltagere per klasse per mesterskap. I 2018 må det
innføres kriterier, for det er for mange i enkelte klasser. Trenger
kvalifiseringsløp. Kan NM brukes til dette? Motivere til supersprintserie.
Starte en enkel serie.
Kurs: Regional arrangørseminar, samt LF/RF-kurs.
Konkurranseregelverket skal gjennomgås.
TD, HD og ass TD skal tildeles til nasjonale arrangementer.
Ingen ny Europacup i Norge i 2017.
5. Administrasjonen
Kommunikasjon er det å vite og å få informasjon ut til klubbene. Vi har vært
opptatt av vekst, men vi må fokusere på å sørge for at alle får med seg
informasjonen som gis.
Stor grad av gjennomsiktighet er viktig.
Vi er gode på: Nyhetsbrev, større interesse fra pressen, fra 3200 til 4300
følgere på Facebook.
Klubbinfo drukner i landslagsnyheter ol.
Nettsiden trenger en oppdatering. Videre jobbes det med mediebank,
elitepresentasjon, agegroup-side.
6. Internasjonalt
Ingen nyheter.
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Diskusjons og vedtakssaker

DISKUSJONS- OG VEDTAKSSAKER
42.
Regioner – strategi
Frode Jørgensen informerte om regionsarbeidet. Inndeling i regioner var et
forslag fra barne- og ungdomsutvalget. Regionsarbeidet starter med tre
regioner og skal etter hvert utvides til fem regioner innen rimelig tid. Hver
region skal ha en leder. Innhold og funksjon er foreløpig viktigere enn
grensene. Det finnes eksisterende samarbeidet som fungerer, og det vil vi
holde på. Regionsarbeidet er et verktøy for å utvikle klubbene i henhold til
målene i strategiplanen og vedtak i utvalgene.
Regionsarbeidet er flerdelt. En del av satsingen går mot OL/PL 2020 og
2024. Vi skal fange opp dem som ønsker å bli best.
I første omgang blir det et ungdomstiltak, 12-25 år.
Samlinger: T1 for bredde, T2 for dem som vil bli best. Samlingene blir en
naturlig samling for trenere under utvikling.
Fremtid: Dele inn i fem regioner etter hvert. T3-samling for 25+ (kan
inkludere agegroup). Vi ønsker å oppmuntre klubbene til å utvikle
regionmesterskap og serier. Dette kan være korte og lokale konkurranser
på søndager. Det er enklere å få til enn de store konkurransene.
Workshops. Det er viktig at klubbene er med å påvirke fra dag én.
Avstanden mellom klubb og forbund vil bli mindre med regionene og
regionlederne.
Tilrettelegger for erfaringsoverføring slik at man kan lære av klubbene som
har fått til gode tilbud for barn og unge.
Mål: Minst fem supersprinter i hver region i 2017.
43.
Paratriatlon – strategi
Ole Morten Skogland informerte om arbeidet med paratriatlon. Michelle
Greb har skrevet en strategi for trening. Hun har kompetanse til å drive en
utøver til Paralympics 2020. Vilje i klubbene til å arrangere, men trenger
bl.a. økonomisk støtte.
Andre idrettsgrener kjører full integrering i klubb og det gjøres ingen
forskjell på utøverne.
Mål om deltagelse i 2020 kan bli vanskelig når vi ikke allerede har et
etablert landslag.
Regionsystemet kan også være en god mulighet til å rekruttere til
paraidretten.
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Videre: Gå gjennom planen og justere. Se hvor det er mulig å finne
finansiering/støtteordninger. Mulig å satse mot 2024. Da må arbeidet
uansett begynne nå.

44.
Budsjett 2017, første utkast
Budsjettet ble tatt til orientering

45.
Norseman2016- saken
Lovutvalget v/ Erik Jungeling gikk igjennom lovutvalgets rapport.
Vedtak:
Selv om juryen besto av personer som kan anses som inhabile, har styret
etter en konkret vurdering kommet til at sammensetningen i denne saken
ikke har påvirket resultatet. NTFs styre har derfor kommet til at
beslutningen fattet av konkurransejuryen kan bli stående.
Alle avgjørelser om straff fattet av en konkurransejury kan appelleres til
NTFs disiplinærutvalg. Kari Flottorp Lingsom fra Røa IL kan appellere
vedtaket om tillagt tidsstraff i forbindelse med årets Norseman. En
eventuell appell rettes til disiplinærutvalget i NTF.
Til grunnlag for vurderingen og vedtaket er en uttalelse fra et enstemmig
lovutvalg.

46.
Evaluering styrets arbeide
Saken utsettes til neste møte

47.
Arrangementsselskap
Triatlon AS. Arild Mjøs Andersen informerte om arbeidet med
arrangementsselskap.

48.
Søknad opptak Norsk Friluftsliv
Koster 25 000 kroner i året, men vi kan også få tilskudd. Vi ønsker politisk
drahjelp, spesielt rundt terrengtri og swimrun.
Vedtak: Styret vedtar at vi skal søke om medlemsskap.
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49.
Eventuelt
Kongepokal deles ut på normal distansen i 2017. Dette under forutsetning
at vi får tildelt to Kongepokaler fra NIF.

Oslo

01.11.2016

Ole Morten Skogland
styremedlem

Espen Wagener
styremedlem

Pernille Dørstad
Styremedlem

Nine Blakkisrud
Visepresident

Ida Sofia Vaa
varamedlem

Arild Mjøs Andersen
President
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