Referat fra styremøte 10.04.2011

1. Pengestøtte/premier NM/NC
Forbundet vil justere opp pengepremier for å oppnå økt deltakelse i Norges Cup og
Norgesmesterskap. Støtte til arrangør av NC og NM justeres også opp.
Vedtak:
Pengepremier i NC totalt heves med følgende summer:
1:17.000 (tidligere 15.000) 2:12.000 (10.000) 3: 8000 (7000) 4:5000 (4000) 5:3000 (2000) 6:1500
(1000)
Pengepremier i NM heves totalt til kr 20.000 (tidligere kr 15.000)
Støtte til arrangør av NC heves fra kr 3000 til kr 7000,- Støtte til arrangør av NM heves fra kr kr
15000 til kr 17000,2. Trenerutdanning
Espen Laaveg og Kalle Jensen er engasjert for å utarbeide en trenerutdanning i samarbeid med
NIF, NTF og andre særforbund. De vil få nødvendig opplæring innenfor ITU i arbeidet.
Vedtak: Espen Laaveg og Kalle Jensen koordinerer trenerutdanning med mål om å få denne i
gang i løpet av første halvår 2012. De vil få kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste.
3. Post 3 midler
Styret får tildelt Post 3 midler til barn- og ungdom - breddesatsing, totalt kr 140.000. Midlene
tildeles etter tiltak. Medlemsklubbene oppfordres til å øke aktivitetsnivået for barn/ungdom.
4. Støtte til eliteutøvere
Eliteutøvere som reiser på WC stevner vil få dekket utgifter i forbindelse med dette.
5. Dommer/TD
Forbundet ønsker å utdanne flere dommere som kan bidra i NC og NM. Det vil holdes lokale
kurs i forbindelse med konkurranser. Kursene vil annonseres på forbundets nettsider. Klubber
som ønsker å utdanne egne dommere bes ta kontakt med forbundet.
Arrangementsutvalget jobber med å koordinere/revidere regelverket i forhold til Nasjonale og

Internasjonale regler.
6. Økonomi
NTF har et overskudd på kr 600.000 fra 2010.
7. Diverse
- Styret ønsker å endre instruks for sjekking av startlister i forkant av NC og NM. Vedtak:
Forbundets sekretær får ansvaret for å sjekke at utøvere er lisensierte.
- Styret ønsker å heve startkontigent for Norgesmesterskap i triathlon. Vedtak: Startkontigent
heves til kr 450,-
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