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7.

Arrangementsselskap

Det er stor fremvekst av triatlonkonkurranser i Norge av ulik størrelse, antall deltakere og
omfang. I sesongen 2016 skal det for første gang arrangeres Europacup i Norge.
Det styret må diskutere er om forbundet sentralt skal ta et større eierforhold til
kommersielle konkurranser i fremtiden. Med dette menes konkurranser som eksempelvis
WTS.
Styret la frem forslag for forbundstinget i november 2015 for å utrede behovet for et
arrangementsselskap, hel eller deleid av Norges tr iatlonforbund.
Styrets forslag ble vedtatt.
Saken diskuteres i styremøtet. Ytterligere saksinformasjon presenteres i styremøtet
Forslag til vedtak:

Norges Triatlonforbund
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Styret ber administrasjonen om å utrede behovet for et arrangementsselskap og deretter
eventuelt opprette selskapet.
8.
Vintertriatlon
Grenen vintertriatlon har fallende oppslutning i Norge og internasjonalt. I 2016 var det ingen
søkere til Norgesmesterskapet i vintertriatlon.
Det er behov for å utrede vintertriatlon sin organisasjonelle fremtid i Norge.

Forslag til vedtak:
Det nedsettes en arbeidsgruppe til å vurdere vintertriatlon s fremtid som idrettsgren. Gruppens
mandat er å evaluere vintertriatlon som idrettsgren. Herunder beskrive dagens omfang av
idrettsgrenen, antall klubber og aktive, både nasjonalt og internasjonalt. Videre skal gruppen
vurdere markedsinteressen for vintertriatlon, samt beho v for økonomisk ressurser.
Arbeidsgruppen bes komme med sin rapport til styret innen utgangen av juni 2016.
Til gruppen utnevnes:

9.
Oppnevnelse av Funkis/Para-utvalg
I strategiplanen står det «triatlon for alle».
Styret oppnevner eget funkis/para-utvalg som en del av ………….utvalget

Til utvalget utnevnes:

10.
Swim-run
Swimrun har hatt fremvekst de siste årene også i Norge. Swimrun er en avart av grenen aquatlon.
Swimrun er raskt økende i antall konkurranser og deltakere. De t er derfor behov for å vurdere
grenen swimrun som aktivitet på terminlisten til Norges triatlonforbund, samt å eventuelt utvikle et
konkurransereglement, arrangørmanual og konkurranseformer.
Forslag til vedtak:
Det nedsettes en arbeidsgruppe til å vurdere Swimrun som idrettsgren. Gruppens mandat er å
vurdere swim-run som idrettsgren Herunder beskrive dagens omfang av idrettsgrenen, antall
klubber og aktive, både nasjonalt og internasjonalt. Videre skal gruppen vurdere
markedsinteressen for swim-run, samt behov for økonomisk ressurser

Til gruppen oppnevnes:

Utarbeidelse av statutter for tildeling av Forbundets medaljer
Styret har fått fullmakt fra Tinget til å utarbeide og vedta retningslinjer og kriterier for tildeling av
Forbundets medaljer Forbundets fortjenestemedalje og Forbundets gullmedalje for aktiv idrett.
11.

Forslag til vedtak:
Styret nedsetter en arbeidsgruppe til å utarbeide statutter for tildeling av ulike
hedersbevisninger. Gruppen fremlegger forslag til styret.
Personer utnevnes i styremøtet
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11.
Representasjon 2016
Styret utnevner representanter til å representere forbundet.
NM Langdistanse, Haugesund
NM normaldistanse, Kristiansand
NM sprint, Haugesund
UM, Hove-tri
Forslag til vedtak:
Diskuteres i styremøtet

12.

Eventuelt

Bergen 14.01.2016

Arild Mjøs Andersen
President
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