Referat fra styremøte NTF 03.12.2011:
Tilstede: Arild, Siri, Marit, Tim og Hårek
Referat: Hårek
1. Varighet kl 1115-1700
2. Agendaen ble godkjent.
3. Sponsorstrategi. Arena Group la frem arbeid. Ved Vegar, leder i Arena.
a. De første sidene er teoretisk tilnærming.
b. Forbund må tilby flater for sponsor.
c. Se «Lars og Lars» fisker på VG-TV. Arena er involvert i denne. VG betaler ikke for
produksjonen, men gjør kanalen tilgengelig. De søker innhold. DN-Aktiv er en annen
kanal.
d. Se på dagens skilandslag. Hensiktmessig og godt balansert nivå på forbundet og
utøverenes frihet til egne sponsorer, på utstyr osv.
e. Sykkelforbundet har ingen egne flater, annet enn VM.
f. Forbundet og lokale sponsorer: Vegar ser ikke noe problem. Forbundet er ikke i posisjon
til å garantere, sponsorplass fordelt mellom forbundet og lokal arrangør.
g. Sørg for å bygge høy kvalitet inn i Norgescup nå, så kan man hente sponsorverdi senere.
4. Toppidrettsveka Kristiansund: Dag Oliver blir ansvarlig fra forbundet. Dette blir world-cup-nivå på
kvalitet og fasiliteter, men liten lokal kompetanse. Arrangør er allianse av 10 idrettslag støttet av
eventbyrå. Foreløpig program: Draft-legal for elite, NM Age-group non-drafting, mosjon/stafett
non-drafting. Vi får stengt Kristiansund hele lørdag.
5. Norgescup:
a. Marit la frem arbeidet til gruppen.
b. Utseende: I tråd med det Arena foreslår.
c. Navnebruk: Triathlonserien foreslått som navn. Plass til generalsponsor foran. Hårek
foreslo alternativ navnebruk «Oslo Triathlon, deretter under: Del av NTF Triathlonserien.
d. Seeding ble drøftet. Må legge til rette for at de beste stiller. Viktig å ha med de «20-30»
beste.
e. Triathlonserien består bare av triathlon (ikke duathlon).
f. 6 stevner i 2012 inklusive NM sprint og olympisk, høy kvalitet og høy deltakelse. NM lang
distanse inkluderes i Triathlonserien.
g. Like poeng i alle arrangement. Evt var dobbel poeng i siste konkurranse. Det gjør ITU.
h. Vi nøyer oss med en draftlegal i Triathlonserien 2012. Minst to i 2013.
i. Triathlonserien er et godt navn. Det ble vedtatt!
j. Vi informerer om dette nå, når det er klart.
6. Arild T fikk to jenter!
7. Styret vedtok at NTF skriver triathlon med h og ikke som triatlon. Mot Marit sin stemme.
8. Terminliste:
a. IM Haugesund har fått signaturen. Pressekonferanse er innkalt. Arrangeres 8 juli.
b. Nesodden arrangeres heretter av Nesodden Sykkelklubb.
c. Os arrangeres 27. mai eller 25. august.
d. Marit forsøker å få Eidfjord til å arrangere 22. juli i stede.
e. I 2013 bør NM lang være halv ironman arrangert siste helgen i august. Dette for å dra ut
sesongen.

9. Endring NM-reglement:
a. Arrangeres NM i sprint i 2012. Saken legges frem på Tinget for endelig godkjenning.
b. Vi har hatt prøve-NM. Det var vellykket. Olympiatoppen sier at NTF bør arrangere draftlegal.
10. Sak om lisens ble lagt frem av Tim.
a. Ble vedtatt som fremlagt.
b. Sak om innføring av engangslisens på alle stevner legges frem for Tinget.
c. Det ble vedtatt at helsårslisensen økes fra kr til kr 400 senior og 200 til og med det året
man fyller 19 år. Prisen inkluderer internasjonal lisens.
d. Vi går trolig over til sportsadmin
11. Økonomi. Siri litt indisponert for tiden. Legger frem foreløpige 2011-tall så snart som mulig
12. Strategiarbeid og strategiplan:
a. Styret iverksetter et strategiarbeid som skal legges frem for Tinget for vedtak. Arbeidet
skal involvere de viktigste aktørene, inklusive klubber, arrangører, utøvere og
elite/sportsjef. Stategiplanen skal være forankret hos valgkomiteens kandidater til nytt
styret. Strategiarbeidet skal sendes sammen med øvrige saksdokumenter to uker før
Tinget.
b. Hårek tar ansvaret for strategiarbeidet, rapporterer til Arild som skal være sterkt
involvert.
13. Tinget:
a. Legge frem handlingsplan og langtidsplan.
b. Forslag til dato: Lørdag 14. april 2012. Endelig dato må vedtas og informeres om senest
to måneder før Tinget.

