Styremøte, Triathlonforbundet.
14.08.2010, Sognsvann
Tilsetde : Arild, Marit, Siri, Bjørn og Tim.
Erik Guldhav var med på deler av møtet.

Avtale med Kristian Thorsvald vedtatt. Bjørn gjør endringer på dokumentet om arbeidsavtale, slik at
det står noe om prioritering i forhold til fast arbeidsgiver.

Samling i november – kanskje få opp trener krefter fra Sverige / Danmark?
Tester på samlingen – vite hvem vi skal satse på. Samle 12-14 stk, også sile ut ca halvparten.
Erik G drar på UM og observerer talenter. Erik vil gjerne ha Arild T som ”rådgiver”. Tim snakker med
Arild. Evnt spør vi Øyvind. Rollen skal avlønnes
Samlinger i Bergen, Stavanger ,Ttrondheim,Oslo på forhånd for å finne talenter.
Arild jobber i bergen, Bjørn i stavanger, Vibeke nørstebø i tr.heim – øyvind tar kontakten med
Vibeke!
Arrangører stimuleres til å arrangere konkurranser. Flere konkurranser på flere steder vil klart øke
populariteten. Vi stimulerer de som lager bra konkurranser!
Avtalen med royal sport og regnskap er sagt opp. Royal nekter å godta......jurist kontaktes. Vi ser på
muligheter til å komme ut av den. Er det KJG har gjort, riktig i forhold til lover og regler?
Sjekke status for tilskudd fra OLT
REGNSKAP
Sommer, representasjon sprik mellom prognose og brukt.....er det noen forpliktelser som ligger og
lurer?
Forbundet oppfordrer klubber til samlinger – særlig unge og kvinner. Vi betaler og støtter. Sende mail
til klubber!
Tiltak norgescup? Hva menes med det?
Markedsprisen videreføres!
Arrangementsutstyr , 15000 brukt, ikke i budsjett
Mange spørsmål ang. Budsjett. Arild snakker med Kristin og finner ut av de punktene vi lurer litt på!
Elitesatsning : ungdommer og juniorer , draftingsatsning (ITU / ETU), dette er noe vi må jobbe med.
Også sørge for den type stevner i Norge. Skal vi til VM/ OL så må vi kjøre de samme konkurranser i
Norge. Ønsker satsningsgrupper . lang/ kort ; gutter / jenter... mot ITU / ETU stevner ref. Penger fra
NIF

Hente utøvere fra svømmemiljøet kanskje? Svømmere som ikke helt når opp eller vil noe annet må
plukke opp.
Vi må også ha et tilbud til de som satser. Pengestøtte. Treningsleire, skaffe utstyrsavtaler osv.Even H,
gudmund, øyvind – er 3 som kan være i en sånn gruppe. En greie kan være samarbeid med svenske /
danske tri samlinger.
Jentesamling i oktober. Marit / marte og kanskje kristin. Planen legges til uka! Prøve å få med Vibeke
også.

Nettsider.
Lover, bestemmelser, referat fra siste ting / gamle
Lage ny logo – friske opp (ny logo, og bakgrunn på ny nettside er under arbeid. Vil koste oss noen
1000 – men er nødvendig. Nye nettsider skal være oppe å kjøre 1.11
Vil bety litt jobb.....
Områdeansvarlig pr del på web? Webredaktør?Finne en i miljøet? Bruke penger på det? Se på
sykling.no. Mailboks pr. Område (elite, arrangement, utdanning etc)
Arrangør/ dommer/ utdanning
Arrangør og dommerkurs i høst. Rolf J har dommer / TD kurs før OS tri
Fred Arthur på arrangørkurs – få han til å snakke om erfaringer fra Hove. Hva er viktig å tenke på?
Hva bør det fokuseres på?
Siri foreslår barnepark på konkurranser. Ta det opp på evnt.arrangørkurs
Trenerutdanning? Har fått mail fra Espen Laaveg – han er interessert i utdanning. Vi må komme med
tilbud, slik at interssen hans ikke dør. Også ha et opplegg klart som kan legges ut på nytt nettsted.
”lokke” arrangører – mot at de skal utdanne dommere etc.
Gjøre det attraktivt å arrangere..........
Hva vil vi med norgescupen 2011? Nytt opplegg?
Styret gir fullmakt til arrutvalg om alt rundt norgescup
Vintertriathlon
Det har foreløpig vært begrenset interesse fra miljøet for å jobbe med vintertriathlon på
forbundsnivå. Styret må jobbe mer aktivt ut mot nøkkelpersoner i miljøet for å finne personer som vil
påta seg verv.

