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Organisasjonens art og hvor den drives
Norges Triatlonforbunds(NTF)formål er å fremme triatlon samt kombinasjoner av denne idretten i
Norge (duatlon, terrengtriatlon, vintertriatlon og akvatlon), og representere idretten internasjonalt. NTF
er medlem av Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF), International Triathlon
Union (ITU) og European Triathlon Union (ETU). NTF har kontor på Idrettens Hus på Ullevål i Oslo.
NTF hadde ved inngangen til året 7186 medlemskap fordelt på 178 klubber.
Medlemsfordelingen var 2301 kvinner og 4885 menn.
Merk at et medlem kan telle som flere medlemskap om denne driver med flere grener i NTF. Tallene våre
ble nedjustert etter revisjon fra NIF.

Styrets sammensetting etter Tinget 2017

Arild Mjøs Andersen, Bergen Triathlon Club - president
Pernille Dørstad, Oslofjord Triatlonklubb - visepresident og leder av arrangementsutvalget
Mariann Meinich-Bache, Sola/Tempo Triathlonclub - medlem og leder av barne- og ungdomsutvalget
Pål Magndal, Nittedal Triathlonklubb - medlem og leder av eliteutvalget
Frank Fosse, Arendal Triathlon - medlem
Varamedlemmer er Ida Sofia Vaa og Trond Karlsen (leder av agegrouputvalget).
Styrets arbeid
Styret har hatt seks ordinære styremøter i 2018. Noen av styremøtene har av kostnadshensyn blitt
gjennomført på telefon. I tillegg har det vært betydelig kommunikasjon på telefon og e-post.
Ledermøte 2018
For første gang ble det også gjennomført et ledermøte, siden det ikke var forbundsting i 2018. Møtet ble
gjennomført sammen med avslutningen av Norgescup i Risør 29. september. Mange klubber var til stede
og det ble gode diskusjoner.
Økonomi - Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Årsregnskapet for 2018 viser et overskudd på NOK 5845 av en omsetning på NOK 11 954 708. NTF har
en solid økonomi, med en egenkapital på NOK 2,5 mill. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende
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bilde av forbundets eiendeler og gjeld,finansielle stilling og resultat.
Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2018 viser at det er grunnlag for fortsatt drift.
Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er tilstede.
Nortri AS
100 % av NTF.
NTF har et datterselskap, arrangementsselskapet Nortri AS. Nortri AS er eid
i
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Nortri AS.
var en suksess, både
Nortri AS har i 2018 hatt et stort arrangement; TriQuart i Kristiansand. Dette
få på plass et
sportslig, arrangementsteknisk og økonomisk. Nortri har også jobbet med å
klubber i september
byarrangement i Oslo for barn og unge, som vil bli arrangert sammen med lokal
på NOK -148943,44
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en 20% stilling i Nortri AS.
Fred Arthur Asdal er ansatt som stevneleder i TriQuart(40 %)og har i tillegg
Administrasjon

NTF har følgende ansatte
Generalsekretær Kari Uglem (100 %)
Sportssjef Arild Tveiten(100 %)
Kommunikasjonsansvarlig Gabrielle Bjørnstad-Northern (100%)
Arrangementsansvarlig Frank Pedersen(100%)
Utviklingskonsulent Sondre Risdal Solheim (100%)- fra oktober
Trener Alexander Broberg Skeltved(50%)
g av
I tillegg har Olav Aleksander Bu, Malene Breivik og Mikal Iden jobbet deltid med oppfølgin
landslagsutøvere.
De viktigste prosjektene for administrasjonen har vært:
november 2015.
• Fortsatt oppfølging av strategiplanen som ble vedtatt på forbundstinget
te klubber.
• Oppfølging og hjelp til klubber og arrangører. Det er i november 2018 185 registrer
på
de fleste
asjon
administr
og
utvalg
styre,
ved
ert
Forbundet har også i 2018 vært represent
konkurranser gjennom året.
• Tilrettelegging av ledermøte i september 2018.
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•
•

Tilrettelegging av utvalgsmøter hvor de ulike utvalgene har hatt sine møter.
Lansering av Triatlonskolen

•

For første gang har vi hatt regulære TV-sendinger fra triatlon på TV2 Sportskanalen. Alle WTS-løp
ble vist, i tillegg til at det var nesten 12 timer sending fra TriQuart.

•

Tri-TV fra en rekke triatlonkonkurranser i Norge
Gjennomføring av trenerkurs

•
•
•
•
•
•
•

Utvikling og publisering av en ny nettside
Implementering av handlingsplan og informasjon om antidoping
Gjennomført samling og kurs for teknisk delegerte(TD)og hoveddommere(HD)til de norske
mesterskapene.
Det er jobbet administrativt og politisk for å få mer svømmehalltid til våre klubber.
Oppfølging av «Team Agegroup Norway». Det har vært deltakere i VM i Gold Coast, EM i Glasgow
og Tartu, samt VM Multisport i Danmark.
Sponsorsalg og kommersialisering av produktet. Sponsorarbeidet fortsatt i 2018 for å sikre inntekter
fremover. Sponsorer har vært Eratio, Garmin og Intersport. I tillegg har forbundet
samarbeidspartnere som Trimtex, Huub, Squeez og Smartfish.

Sportslige resultater

2018 ble et fantastisk godt år for landslaget vårt! Høydepunktet var trippelseieren i WTS Bermuda, hvor
Norge ble første nasjon noensinne som tapetserte pollen på herresiden. Casper Stornes vant etter å ha
rykket fra tidlig på sykkeldelen. Kristian Blummenfelt og Gustav Iden tok de andre pallplasseringene.
De samme utøverne kjørte alle under verdensrekorden på halvironman under Tronman 70.3 Bahrain.
Kristian Blummenfelt fullførte på smått utrolige 3.29.04.
Kristian gjorde flere gode løp med pallplasseringer i WTS.Sammenlagt endte han på 5. plass. Gustav
Iden vant verdenscupkonkurransene i Lausanne og i Weihai. Lotte Miller hadde også en svært god
sesong, med to 10. plasser i WTS.
Sammenlagt i WTS endte våre beste utøvere slik:
5. Kristian Blummenfelt
16. Casper Stornes
17. Lotte Miller
24. Gustav Iden
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Andre utøvere har også gjort det svært bra. Jørgen Gundersen ble nr. 5 i U23-VM i Gold Coast. Vetle
Bergsvik Thorn ble europamester for juniorer og ble også kåret til beste junior sammenlagt i Europa etter
flere andre gode løp.
Eirik Bruland ble U23-verdensmester i vinter-triatlon. Øivind Bjerkseth ble nr 6 i senior-VM.
Landslagene har bestått av til sammen 9 utøvere med åtte menn og en kvinne. De har bestått av
følgende utøvere:
Senior:
World Cup laget:
Lotte Miller, Bryne Triatlonklubb
Kristian Blummenfelt, Bergen Triathlon Club
Gustav Iden, Åsane Cykleklubb
Jørgen Gundersen, Ullensaker Cykle klubb
Casper Stornes, Askøy Sykkel og Triathlonklubb
Europa Cup laget:
Morten Hansen, Lørenskog Cyckleklubb
Endre Espedal, Haugesund Triathlon Klubb
Birk Skogland, Haugesund Triathlon Klubb
J unior:
Vetle Thorn, Åsane Cykleklubb
Mesterskap
1 2018 ble det arrangert norgesmesterskap i sprint-, normal-, langdistanse, miksstafett og
terrengtriatlon, samt NM junior og ungdomsmesterskap.
NM Sprint ble arrangert av Bryne Triatlonklubb. Kvinneklassen ble vunnet av Lotte Miller fra
arrangørklubben. I herreklassen ble Casper Stornes fra Bergen Triatlon Club norgesmester. Disse fikk
også kongepokal. Det ble for andre gang arrangert miksstafett. Åsane CK vant foran to Haugesund-lag.
NM Normal ble arrangert av Kristiansand Triathlonklubb og norgesmesterskapet på normal var innlagt
som en del av TriQuart.
Lotte Miller fra Bryne Triatlonklubb vant her også, mens Jørgen Gundersen fra Ullensaker CK vant
herreklassen.
NM langdistanse ble arrangert av Trondheim Triatlonklubb. Kvinnenes eliteklasse ble vunnet av Anne
Nevin og blant herrene ble Hans Christian Tungesvik norgesmester.
NM terrengtriatlon ble arrangert av Kodal Idrettslag. Norgesmestere ble Brita Cecilie Mustad fra
Langesund sykle og triatlonklubb og Kristoffer Liset fra Tønsberg Triatlonklubb.
NM junior ble arrangert av Haugesund Triatlonklubb og norgesmestre ble Solveig Natvig Løvseth og
Vetle Bergsvik Thorn fra Åsane.
Ungdomsmesterskapet ble arrangert av Åsane CK. Vinnere i 15-16 år ble Julie Jespersen Hansen fra SK
Lyngdal 50megn og Cedrik Bakke Christoffersen fra Tønsberg Triathlonklubb. Disse vant også
supersprintcupen sammenlagt. 113-14 år ble vinnerne Marie Therese Wulst fra Haugesund Triathlon
Klubb og Tinus Bergh Pedersen fra Tønsberg Triathlonklubb.
Team Agegroup Norway
2018 var et fint år for Team Agegroup Norway. Antall utøvere som var med på internasjonale
mesterskap var færre enn i toppåret 2017, men norske utøvere tok nok en gang medaljer i mesterskap
internasjonalt.
Team Agegroup Norway har vært representert i følgende mesterskap:
• EM
o Glasgow - sprint
■
Sølvmedalje til Geir Ingolfsrud i M75 fra Risør ski og skøiteklubb
o

Tartu — normaldistanse
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•

o

Ibiza - multisport
■
Bronsemedalje til Hjalmar Schiøtz i M65 fra Tønsberg Triatlonklubb på halv
distansen
■ Sølvmedalje til Hjalmar Schiøtz i M65 på akvatlon
■
Sølvmedalje til Frode Englund fra SK Ceres i M50 på terrengduatlon

o

Multisport Danmark
■
Flere gode plasseringer hvorav en gullmedalje langdistanse i klassen M35 - Jan
Morten Ra fra Sola Triatlonklubb og sølvmedalje i duatlonsprint ved Erik Marko
Bjorli fra Modum Triatlonklubb
Gold Coast Australia

VM

o

Terminlisten og konkurranser
Totalt har det i 2018 blitt arrangert 84 terminlistefestede konkurranser som er en liten nedgang fra 2017
hvor det var 89 konkurranser. 2018 hadde 40 arrangører rundt omkring i landet.
Norgescup 2018 ble gjennomført i alle aldersklasser og ble godt tatt imot med finalene i Risør siste
helgen i september.
De forskjellige konkurransegrenene fordelte seg slik:
Barnetri
11
Supersprint
12
Sprint
27
Normal
14
Langdistanse 8
Duatlon
1
Akvatlon
5
Terrengtri
4
Swimrun
1
Miksstafett
1
2018 ble en liten nedgang(9%)i antall deltagere sammenlignet med 2017. Men det rapporteres om
arrangementer som levde opp til verdiene fellesskap, mestring og begeistring.
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Pet har vært veldig viktig for NTF 6jobbe tettere mad yore søsterorganisasjener i NOflit'1, samt ETC ag
ITU. Norge ur reproSeltert vid ?ern!lie Dørstad i Roce COMITI:ssion og Line Amlund How iTechrnoori
Committee i ETU. Norge Nor stilt med dommere og funksjonærer pa en eCI,k stevner interne:jonalt
aresenterte også hvordan vi job'oer iror undet far ET(. Presidenu,'(QnfcrencoMosto
A rbge:Cgrrtd;•

Styret mener arbeidsmiljøet i forbundet er tilfredsstillenae. Det har ikke vært skader eller Llykker 2019
Pet her ikke 'metier ikke vært sykefravær Administrasjonen her flyttet til sterre Iokoc ph idrettens hus
for å bedre det fysiske arbeidsmiljøet.
0.14 in!Aim.)
Admmistrasionon nor 5 ansatte, hvorav 2 kvinner og 3 menn. Styret består di,' 2 kvinner eg 3 menn
iden er det en kvinne og tre rnenn. St yr et har ut fra e-i vurdering no antnIl ansatte cg
:ren
stilkngskategarier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle titak med hensyn t i likestirling. men
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'fir& miff.,
Eceriften forurenser Ikke det ytre tili[jø.
asker å ilwr‘kitt tale kat

Styr

her btdatt

i1S
,
3 ,C.
,

t3,

Mors 2019
r
,
/
1
4;
.Q11(5,t)111
kilos Alld.'!r,
ident

Mariann lvtelnich-EouMe .(sign”
medlem
,

Pernil e Dar tad(sign)
Visepresident

Fronk Fosse (sign;
m ed'em

4,;Q5G5

i:IUND

Pål Mogndal(sign)
medlem

f,4.7

