Norges Triathlonforbund
Årsberetning 2013

Norges Triathlon forbund er et særforbund under Norges idrettsforbund. Administrasjonen er
lokalisert på Ullvål Stadion i Oslo.

Styret
Styrets sammensetning etter forbundstingetinget april 2012:






Arild Mjøs Andersen, Bergen Triathlon Club – president
Viviana Hiis, Arendal Triathlon – visepresident
Bjørn Wigdel, Stavanger Triathlonklubb – medlem
Nina Blakkisrud, Ullensaker Cykle Klubb – medlem
Hanne Gro Korsvold, Oslofjord Triatlon – medlem (erstattet Tim Bennett)

Nytt styre etter forbundstinget november 2013






Arild Mjøs Andersen, Bergen Triathlon Club – president
Nina Blakkisrud, Ullensaker Cykle Klubb – visepresident
Lars Ursin, Trondheim Triatlonklubb – medlem
Nina Gravdal, Skagerak Sportsklubb – medlem
Richard Miller, Stavanger Triathlonklubb – medlem

Styret har hatt 9 styremøter i 2013 (frem til Tinget). De fleste styremøter har av kostnadshensyn blitt
gjennomført på Skype.
2013 har vært nok et veldig morsomt år for norsk triatlon. Sporten vår er fortsatt i vekst og vi har
hatt flere deltakere på stevner og bedre sportslige resultater enn noen gang før.
NTF hadde ved inngangen til 2013 2490 medlemmer fordelt på 94 medlemslag. Hittil i 2013 har 17
idrettslag meldt seg inn i NTF.

Økonomi
Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Forbundet har hatt en omsetnings økning på 25 %, og resultatgraden har gått noe opp. Forbundet
har en egenkapitalandel på 73%.
Resultat for 2013 viser et underskudd på kr 60 000, dette skyldes i hovedsak noe økte kostnader i
forbindelse med tinget samt større kostnader enn beregnet på toppidrett helt på tampen av året.
Resultat totalt sett viser en sunn økonomi.

Fortsatt drift

Årsregnskapet for 2013 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at
forutsetningen om fortsatt drift er til sted

Administrasjon
NTF har to ansatte: Dag Oliver i 75 % stilling som generalsekretær og Arild Tveiten som sportssjef.
Etter avtale med Olympiatoppen vil Arild jobbe 100 % fra 1. september, mot tidligere 50 %. Vi er
veldig glade for støtten fra OLT, da vi ser at arbeidsbelastningen for sportssjef øker i takt med bedre
sportslige resultater og at OL i Rio nærmer seg. De viktigste prosjektene for administrasjonen har
vært:















Synliggjøring. Triatlon begynner for alvor å vise igjen i norske medier. Aktive konkurranser
med Hove, Ironman 70.3 Haugesund og Norseman i spiss har sammen med forbundets
elitesatsing gitt et betydelig løft på synlighet.
Oppfølging av klubber. Gjennom nyhetsbrev og direkte kontakt er det jevn oppfølging av de
mest aktive klubbene. Forbundskontoret ønsker å være en sparringspartner for klubbene i
ennå større grad fremover
Konkurransekalender. Ny konkurransekalender ble lansert våren 2013. Denne er vår mest
leste nettside
Sponsorjakt. Sponsing er viktig for forbundet. Gode partnere er essensielt for både bredde og
elite satsing videre. Årets mest sentrale avtale var et hovedsponsorat med 2XU frem til og
med 2016. Dette er 2XUs største satsing i Norden. Videre har Intersport som vanlig vært en
sentral bidragsyter.
Lisenshåndtering. Innføringen av tvungen lisens på terminlistefestede arrangementer har
gått veldig bra. Vår teknologi partner ToppTid laget en løsning som var nesten gratis å utvikle
og som har vært så å si feilfri. Totalt ble det solgt ca 4300 engangslisenser og i overkant av
800 helårslisenser (opp fra 360 i 2012). Klubbene har til sammen fått i overkant av kr 210 000
for lisenshåndtering.
Opplæring: ITU holdt i mars sitt første trenerkurs i Norge
VM i London ble en kjempesuksess med 40 age groupere og full TV2 produksjon med DagOtto på tur.
Tilstedeværelse. Skiftesonen Live ble arrangert i april med 500 gjester på Litteraturhuset.
Deretter har det gått slag i slag med konkurranser. Dag Oliver har vært tilstede på 11 av
sommerens norske konkurranser. Han har også vært på jobb for ITU på fire internasjonale
konkurranser. Arild Tveiten har vært tilstede både som deltager og trener i 12 konkurranser i
inn og utland gjennom sesongen.
Triathlonforbundet er representert i NIFs IT utvalg og Særforbundenes mediegruppe.

Arbeidsmiljø
Styret mener arbeidsmiljøet i forbundet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ulykker i
2013. Det har ikke vært sykefravær i 2013

Likestilling
Bedriften har 1,75 ansatte, hvorav begge er menn. Styret består av 3 menn og 2 kvinner. 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.

Sportslige resultater
Sportslig sett har 2013 vært et veldig bra år, selv om det ble litt stang ut i noen mesterskap. Likevel
fikk våre utøvere virkelig bevist sitt potensial og triatlon ble som en av fire grener plukket ut til
Olympiatoppens talentsatsingsprogram. I tillegg til kompetanseoverføring og prosjekter innebærer
dette at OLT bidrar med økonomisk støtte slik at Arild Tveiten kan ansettes i full stilling fra 1.
september 2013. Noen av årets høydepunkter:
Triatlon:








Lotte Miller, Kristian Blummenfelt og Jørgen Gundersen fikk sine debuter i ITU World
Triathlon Series, hvor de fikk måle krefter mot den ypperste verdenseliten. Alle har sittet
godt med teten frem til T2 og fått plasseringer på rundt 25-30. plass.
Kristian Blummenfelt har vunnet e-cup løp både for junior og senior. Han ble også nr 5 i U23EM.
Lotte Miller har hatt en rekke topp-10 plasseringer i internasjonale konkurranser, inkludert
en 4. plass i EM junior.
Kristin Lie fikk 4. plass under ETU EM langdistanse (ironman-distanse).
Mette Pettersen Moe fikk 7. plass under ETU EM mellomdistanse (halv ironman-distanse).
3. plass til Mette Pettersen Moe og 5. plass til Gudmund Snilstveit under IM 70.3 Haugesund
Norge tok 3 av 4 mulige gull i Nordisk mesterskap for ungdom/junior i triatlon ved Kristian
Blummenfelt, Lotte Miller og Gustav Iden.

Vintertriatlon
 Borghild Løvset vant EM i vintertriatlon. Norge fikk sølv på stafetten.
 Carl-Fredrik Hagen vant VM U23 i vintertriatlon. Elisabeth Sveum tok sølv i seniorklassen og
Norge tok også sølv i stafett.

Stevner
Det har blitt arrangert følgende stevner i NTF-regi:






NM vinter-triatlon av Brandbu IL. Vinnere ble Elisabeth Sveum og Arne Post
NM duathlon av Oppegård IL/Kølabånn Sykkelklubb. Vinnere ble Line Foss og Øystein Sylta
NM Normal av SK Rye. Vinnere ble Mette Pettersen Moe og Kristian Blummenfelt. Disse vant
også kongepokalen
NM Lang av Haugesund Triathlonklubb IL. Vinnere ble Mette Pettersen Moe og Gudmund
Snilstveit
Ungdomsmesterskap i regi av Stavanger Triathlonklubb

Det ble også arrangert Triatlonserie-løp i Østfold, Tuddal og Os. Vinnere sammenlagt i Triatlonserien
ble Mette Pettersen Moe og Gustav Iden.
Totalt har det blitt arrangert 28 terminlistefestede stevner fordelt på




Triatlon 26
Vinter-triatlon 1
Duathlon 1

For første gang har et vært tre stevner med mer enn 1000 påmeldte i Norge (Oslo, Hove og
Haugesund). Mange andre stevner har også hatt deltakerrekord.

Internasjonalt
Det har vært veldig viktig for NTF å jobbe tettere med våre søsterorganisasjoner i Norden, samt ETU
og ITU. Nina Blakkisrud ble valgt inn i ETU-styret og Line Amlund Hagen i Technical Committee i ETU.
Norge har stilt med dommere på en rekke stevner, inkludert EM, VM og WTS. Vi hadde også en
rekordstor age-group delegasjon til VM i London med 40 deltakere.

26. februar , 2014

Arild Mjøs Andersen
President

Nina Blakkisrud
Visepresident

Richard Miller
medlem

Nina Tveten
medlem

Lars Ursin
medlem

