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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 komité (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 7255 medlemskap fordelt på 183 klubber.   
Medlemsfordelingen var 2210 kvinner og 5045 menn. 

Styrets sammensetting frem til Tinget i 2019 

• 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 var Ida Sofia Vaa og Trond Karlsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pål Magndal, Frank Fosse, Ida Sofie Vaa, Trond Karlsen 
Mariann Meinich-Bache, Arild Mjøs Andersen, Pernille Dørstad 

Styrets sammensetting etter Tinget i 2019 
• Arild Mjøs Andersen, Bergen Triathlon Club – president 
• Alf Erik Malm, Stavanger Triatlonklubb – visepresident og leder av markeds- og 

kommunikasjonsjonsutvalget 
• Line Wagener, Høybråten & Stovner IL – medlem og leder av barne- og ungdomsutvalget 
• Pål Magndal, Nittedal Triathlonklubb – medlem og leder av eliteutvalget 
• Anette Brurås, Åsane CK – medlem og leder av arrangementsutvalget 
• Karen Hasselberg Sørensen, Haugesund Triatlonklubb – medlem og økonomiansvarlig 

 
• Varamedlemmer er Trude Høyert og Trond Karlsen.  
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Styrets arbeid 
Styret har hatt åtte ordinære styremøter i 2019.  Noen av styremøtene har av kostnadshensyn blitt 
gjennomført på telefon. I tillegg har det vært betydelig kommunikasjon på telefon og e-post.  
 

Økonomi - Rettvisende oversikt over utvikling 
og resultat 
Årsregnskapet for 2019 viser et underskudd på NOK 1 939 643 og en omsetning på NOK 10 102 655. 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av forbundets eiendeler og gjeld, finansielle stilling 
og resultat. NTF har hatt en presset økonomi. Som følge av svake utsikter ble Styret og generalsekretær 
enig om sistnevntes avgang 31/7. Gabrielle Bjørnstad-Northern har blitt konstituert som 
generalsekretær i 2020. 
 
Underskuddet er svært beklagelig og skyldes flere faktorer. 

• En del av underskuddet er knyttet til nedleggelse av virksomheten i Eratio. Eratio var 
hovedsponsor og vi mistet en stor inntekt 

• En generell nedgang i antall deltakere førte til lavere lisensinntekter for NTF 
• Avlysning av TriQuart gav et tap i Nortri AS 
• Vi måtte avskrive en god del gamle fordringer som tap 
• Regnskapsleverandøren, IRK, har ikke klart å levere regnskap som avtalt, og styret og 

generalsekretær har ikke klart å holde god nok kontroll på regnskapet. Styret har i etterkant 
byttet regnskapsleverandør til RG Regnskap. 

 
Styret har vært klar over at leveransen fra IRK har vært av svært dårlig kvalitet de siste par årene. 
Derfor var generalsekretæren i tett dialog med idrettsforbundet og IRKs ledelse i perioden, for å få 
forbedret situasjonen. Andre regnskapsleverandører ble kontaktet, men IRK lovet en forbedring og 
forbundet fikk ny hovedkontakt. Med omlegging av IT-systemer i IRK ble leveransen i stedet dårligere, 
og styret fikk ikke den oversikten de trengte gjennom hele 2019. Foruten tapet av inntekt som følge av 
at Eratio ikke utbetalte avtalte sponsorbeløp, som lå utenfor styrets kontroll, burde styret ha vært kjent 
med og forstått den økonomiske situasjonen før tinget i 2019. Styremedlemmer forsøkte å få klarhet i 
situasjonen og ba om rapporter en rekke ganger før tinget uten at de fikk riktige regnskapsopplysninger. 
Det ble kommunisert utrygghet om tallene på tinget, men usikkerheten burde vært redegjort for nøyere 
på tinget.  
 
Styret tok en beslutning om å rydde opp grundig i gamle fordringer og har tapsført en god del fordringer 
som kunne vært tapsført allerede i 2017 og 2018. 
 
Som følge av denne situasjonen er egenkapitalen i forbundet redusert betydelig. Styret er klar på at man 
må gå med overskudd i 2020, noe som krever stort kostnadsfokus videre. Det er skiftet regnskapsbyrå 
for å bedre den økonomiske kontrollen. 

Fortsatt drift 
Årsregnskapet for 2019 viser at det er grunnlag for videre drift. Det bekreftes herved at forutsetningen 
for videre drift er til stede.  
 
Styret er klar på at egenkapitalen i forbundet ikke bør reduseres ytterligere. Våren 2020 rammet Covid-
19 viruset Norge og store deler av verden. All idrett har blitt stoppet. NTF har måttet innføre 
kostnadsreduserende tiltak, inkludert permitteringer, i denne perioden. 
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Nortri AS 
NTF har et datterselskap, arrangementsselskapet Nortri AS. 
Nortri AS er eid 100 % av NTF. President og visepresident i NTF er 
styremedlemmer i Nortri AS. Selskapet skulle være en pådriver for 
og medarrangør av større og komplekse byarrangementer. 
Selskapet har arrangert TriQuart i Kristiansand i flere år. 
Arrangementet ble avlyst i 2019 pga dårlig påmelding. Dette var 
svært trist, ikke minst siden arrangementet var en stor suksess i 
2018. Selskapets eneste ansatte jobbet frem til august. Styret 
besluttet at alle påmeldingsavgifter skulle tilbakebetales. 
 
Søndag 15. september ble Oslo Trifestival arrangert i samarbeid 
med Oslo- klubbene Høybråten og Stovner IL, Røa IL, Nittedal TK, 
Oslofjord TK, SK Rye og Soon TK. Arrangementet var et barne- og 
ungdomsarrangement med barnetriatlon i alderen 4 – 12 år. I 
tillegg var det Supersprint Norgescup for alderen 13 –16 år. 
Arrangementet var vellykket med ca. 40 barn og unge. Godt 
samarbeid mellom klubbene og Oslo kommune ved Bymiljøetaten. 
Utover dette har derfor vært liten ordinær aktivitet i selskapet, 
med unntak av prosjektet TriUng, arrangert sammen med 
Kristiansand Triatlonklubb. Regnskapet til Nortri viser et lite 
underskudd av en omsetning på NOK 490 915. 

Oslo Trifestival var en fest for barn og unge. 

Administrasjon  
NTF har følgende ansatte  

• Generalsekretær Kari Uglem (100 %, sluttet 
juli 2019) 

• Sportssjef Arild Tveiten (100 %) 
• Kommunikasjonsansvarlig Gabrielle 

Bjørnstad-Northern (100%) 
• Arrangementsansvarlig Frank Pedersen 

(100%) 
• Utviklingskonsulent Sondre Risdal Solheim 

(100%)  
• Trener Alexander Broberg Skeltved (50%) 
• I tillegg har Olav Aleksander Bu, Malene 

Breivik og Mikal Iden jobbet deltid med 
oppfølging av landslagsutøvere. 

Sondre Risdal Solheim, utviklingskonsulent siden 
oktober 2018, sammen med Line Wagener, 
ungdomsrepresentant i styret siden november 2019. 
 

De viktigste prosjektene for administrasjonen har vært:  
• Fortsatt oppfølging av strategiplanen som ble vedtatt på forbundstinget november 2015. Støtte 

utviklingen av ny strategiplan. 

• Oppfølging og hjelp til klubber og arrangører. Det har vært gjennomført arrangørseminar og 
dommermøter for å bistå klubbene i å arrangere arrangementer av høy kvalitet med 
feststemning. Forbundet har også i 2019 vært representert ved styre, utvalg og administrasjon 
på de fleste konkurranser gjennom året.  

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

• Videreutvikling av triatlonskolens digitale øvelsesbank 

• Også i 2019 har vi hatt regulære TV-sendinger fra triatlon på TV2 Sportskanalen. Alle WTS-løp 
ble vist. 

• Tri-TV fra en rekke triatlonkonkurranser i Norge 
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• Videreutvikling og gjennomføring av trenerkurs, arrangør- og løypevakt/stasjonærvaktkurs 

• Fortsatt implementering av handlingsplan og informasjon om antidoping, evaluering av gammel 
og utvikling av ny handlingsplan for resertifiserings igangsatt. President holdt innlegg på 
Antidoping Norges årskonferanse. 

• Gjennomført kurs for sertifiserte funksjonærer, teknisk delegerte (TD) og hoveddommere (HD) til 
de norske mesterskapene og Norgescup. 

• Det er jobbet administrativt og politisk for å få mer svømmehalltid til våre klubber. 

• Oppfølging av «Team agegroup». Det har vært deltakere i VM i Lausanne, EM i Weert, samt VM 
Multisport i Pontevedra, Spania. 

• Arrangert to treningssamlinger i Altea, Spania 

• Som et ledd i klubb og arrangørutvikling ble det besøkt flere arrangører/klubber som f.eks. TTK, 
Soon, Oslo Tri (Rye), Lofoten 

• Sponsorsalg og kommersialisering av produktet. For å sikre inntekter fremover har det vært 
jobbet med å få flere sponsorer, samt å bevare et godt forhold til eksisterende sponsorer og 
andre samarbeidspartnere. Sponsorer har vært Eratio, Garmin og Intersport. I tillegg har 
forbundet samarbeidspartnere som Trimtex, Huub, Squeezy, Smartfish, Larsen Consult og 
Klubben. 

Utvikle klubb, organisasjon og arrangementer 
Norges Triatlonforbund har i løpet av 2019 fått tre utdannede klubbutviklere, hvorav en er ansatt på 
fulltid i administrasjonen med ansvar for klubbutvikling, para- og ungdomsarbeid. De tre klubbutviklerne 
er tilgjengelige som rådgivere til klubber, men har hatt få oppdrag for klubbesøk i 2019. Foredraget 
«Klubbdrift og utvikling av klubb» presentert på tinghelgen av en av klubbutviklerne, mottok svært gode 
tilbakemeldinger og vekket interesse. 

Triatlonskolen, et verktøy for klubber som tilbyr trening for barn og ungelansert i 2018, ble 
tilgjengeliggjort for alle klubber i 2019. Forbundet mottok 2.1 MNOK fra Sparebankstiftelsen DNB i 
prosjektmidler. Sluttrapport og revisorgodkjent regnskap for prosjektet som løp 2017 – 2019 er avlevert 
til Sparebankstiftelsen DNB og godkjent. I dette separate regnskapet ligger kostnader for blant annet 
kurs, reiser og lønnskostnader tilknyttet opplæring i bruken av Triatlonskolen.  

Det ble i 2019 organisert flere ungdomssamlinger for ulike målgrupper innen aldersgruppen, fra 
«Sommerens drøm» som var rettet mot nybegynnere og fra alderen 11 år og oppover til testsamlinger og 
samlinger for satsende ungdommer.  

Norges Triatlonforbund ble i 2019 resertifisert for to nye år som Rent Særforbund. Rent Særforbund er et 
virkemiddel Antidoping Norge tilbyr. Det setter krav til handlingsplanlegging og implementering av tiltak 
for å forebygge doping, og fremme trygge og rettferdige konkurranser. 

Forbundsstyret vedtok idrettens retningslinjer for ungdomsidrett. Forbundet har rettet seg etter disse 
retningslinjene over tid, men manglet et formelt vedtak.  

Norgescup ble videreutviklet med automatisk ranking. Endringer i poengsystem og antall konkurranser 
er revidert etter tilbakemeldinger fra deltakere. I 2019 ble det brukt mye tid på utvikling og 
videreutvikling av kursmateriell til både løypevaktkurs og stasjonærvaktkurs. Forbundet er sertifisert 
kursholder av Statens vegvesen. 

Det ble startet et samarbeid med Innovasjon Norge i deres arbeid med «fremtidens arrangement». Målet 
med samarbeidet og relasjonen med KUD var å planlegge og forberede oss for et internasjonalt event i 
Norge. Dialog ble også innledet med Super League Triathlon med tanke på et event i Oslo i 2020. 
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Sportslige resultater  
2019 ble et fantastisk godt år for landslaget vårt, 
hvor vi viste at vi har flere utøvere i verdenstoppen! 
På begynnelsen av sesongen hadde Lotte Miller et par 
riktig gode løp, blant annet med en 6. plass i WTS Abu 
Dhabi. Dessverre spolerte en skade siste del av 
sesongen. Guttene hadde litt stang ut i begynnelsen 
av sesongen, men kom sterkt tilbake etter hvert. 
Casper Stornes tok sølv i prøve-OL i Tokyo. Kristian 
Blummenfelt vant Grand Final i WTS Lausanne. I 
september ble Gustav Iden tidenes yngste vinner av 
VM i Ironman 70.3 i Nice, foran dobbelt OL-vinner 
Alistair Brownlee og med Kristian på 4. plass. 
 

Sammenlagt i WTS endte våre beste utøvere slik: 
9. Gustav Iden 
10. Kristian Blummenfelt 
23. Lotte Miller 
32. Casper Stornes 
Andre utøvere har også gjort det godt Vetle Bergsvik 
Thorn hadde en flott første sesong som senior, blant 
annet med en 3. plass i europa-cup i Quarteira.  

Landslagene har bestått av til sammen 12 utøvere 
med åtte menn og tre kvinner. De har bestått av 
følgende utøvere: 

Lotte Miller i Bermuda WTS 2019, hvor hun tok 8.-plassen. 
 
World Cup laget: 
Lotte Miller, Bryne Triatlonklubb 
Kristian Blummenfelt, Bergen Triathlon Club 
Gustav Iden, Åsane Cykleklubb 
Jørgen Gundersen, Ullensaker Cykle klubb 
Casper Stornes, Bergen Triathlon Club 
 
Europacuplaget: 
Stine Dale, Åsane Cykleklubb 
Solveig Natvig Løseth, Trondheim Triatlonklubb 
Endre Espedal, Haugesund Triathlon Klubb 
Vetle Thorn, Åsane Cykleklubb 
 
Junior: 
Sebastian Wernersen, Tønsberg Triatlonklubb 
Cedric Christophersen, Tønsberg triatlonklubb 
Erik Nygaard Madsen, Haugesund Triatlonklubb 
 
 

Stevner  
I 2019 ble det arrangert norgesmesterskap i akvatlon, duatlon, sprint, normal, miksstafett og 
langdistanse. 
 
NM Akvatlon ble arrangert av Lofoten Triatlonklubb. Herreklassen ble vunnet av Andreas Mathingsdal 
Pedersen fra Kristiansand Triatlonklubb. Det var ingen deltakere i kvinner elite 
 
NM Duatlon ble arrangert av Lofoten Triatlonklubb. Kvinneklassen ble vunnet av Cecilie Brinchmann fra 
Lofoten Triatlonklubb. Herreklassen ble vunnet av Øivind Løining Bjerkseth fra Royal Sportsklubb. 
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NM Sprint ble arrangert av Soon Triatlonklubb. Kvinneklassen ble Stine Dale, Åsane Cykle Klubb 
norgesmester. I herreklassen ble Vetle Bergsvik Thorn fra Åsane Cykle klubb norgesmester. Disse fikk 
også kongepokal.  
 
NM Normal ble arrangert av LofotenTriatlonklubb. 
Kaja Wright Bergwitz Larsen fra Oslofjord Triatlonklubb vant kvinneklassen, mens Marius Buestad 
Lohmann fra Kristiansand Trialonklubb vant herreklassen.  
 
NM Miksstafett ble arrangert av Soon Triatlonklubb. Vinner ble Åsane Cykle Klubb med Stine Dale, 
Didrik Prestegård, Hanna Grieg Sæthre og Vetle Bergsvik Thorn på laget. 
Nr. 2 ble Trondheim Triatlonklubb med Anne Grethe Haugan, Henning Andersson, Solveig Løvseth og 
Theodor Karlsen. Nr. 3 ble Nittedal Triatlonklubb med Sara Magndal, Joakim Almløf, Håkon Johannessen 
og Ina Karlsson Elmholt på laget. 
 
NM junior ble arrangert av Soon Triatlonklubb og norgesmestre ble Julie Jespersen fra Lyngdal og Erik 
Nygaard Madsen fra Haugesund Triatlonklubb. 
Ungdomsmesterskapet ble arrangert av Soon Triatlonklubb. Vinnere i 15-16 år ble Sara Magndal fra 
Nittedal Triatlonklubb og Ola Rasmussen Vestbø fra Haugesund Triatlonklubb. I 13-14 år ble vinnerne 
Ane Høien fra Trondheim Triatlon Klubb og Mikkel Sundin fra Røa Triatlonklubb. 
 
NM langdistanse ble arrangert av Lofoten Triatlonklubb. Kvinnenes eliteklasse ble vunnet av Sara Iselin 
Johnsen fra Harstad Cykleklubb Triatlon og blant herrene ble Allan Hovda fra Haugesund Triatlonklubb 
norgesmester. 
 
Norgescup 
Det ble avholdt totalt 9 Norgescup rundt om i landet. Norgescup ble i 2019 arrangert fra 13 år oppover. 
Finalen ble arrangert i Risør hvor også premieutdeling for sammenlagtvinnerne ble holdt. 
Resultater og ranking kan man lese HER 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pallen miksstafett 2019. Stine Dale, Åsane CK, vant både elite sprint og Miksstafett.  
Det samme gjorde Vetle Bergsvik Thorn, som også mottok Kongepokalen. 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmNlOGY2ODQtZTc1Yi00OWY0LThkODgtNWYxM2MxNDg5MmU0IiwidCI6IjVjYTkzMzk5LTExODQtNDMwZC04OGE4LTEwNzcyMWVmN2I2NiIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmNlOGY2ODQtZTc1Yi00OWY0LThkODgtNWYxM2MxNDg5MmU0IiwidCI6IjVjYTkzMzk5LTExODQtNDMwZC04OGE4LTEwNzcyMWVmN2I2NiIsImMiOjh9
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Team Age Group Norway  
2019 var nok et fint år for Team Age Group Norway. Norske utøvere tok medaljer i mesterskap 
internasjonalt. 
Team Age Group Norway har vært representert i følgende mesterskap: 

• EM 
o Weert- sprint 

• VM 
o Lausanne – sprint og normal 
o Multisport Pontevedra 

 
For første gang arrangerte NTF en treningssamling i Altea Spania med mange gode tilbakemeldinger. 
Totalt 60 utøvere var deltakere på samlinge 

 
Tradisjonen tro deles flagg ut rett før mål til alle som deltar på Team Agegroup Norway på større 
mesterskap. Her fra Lausanne.   

Terminlisten og konkurranser 
Totalt har det i 2019 blitt arrangert 38 terminlistefestede konkurranser som er det samme antall som i 
2018. Norgescup 2019 ble gjennomført i alle aldersklasser og ble godt tatt imot med finalene i Risør siste 
helgen i september. 
 
2019 hadde omtrent samme antall deltagere sammenlignet med 2018. Men det rapporteres om 
arrangementer som levde opp til verdiene fellesskap, mestring og begeistring. 
 

Internasjonalt 
Det har vært veldig viktig for NTF å jobbe tettere med våre søsterorganisasjoner i Norden, samt ETU og 
ITU. Norge er representert ved Pernille Dørstad i Race Commission og Line Amlund Hagen i Technical 
Committee i ETU. Norge har stilt med dommere og funksjonærer på en rekke stevner internasjonalt.  
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NTF har også involvert seg i det nystartede initiativet Age Group Commission og deltok på et møte i 
Lausanne i forbindelse med VM. 
 

Arbeidsmiljø 
Styret mener arbeidsmiljøet i forbundet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2019. 
Det har ikke vært sykefravær.  
 

Likestilling  
Administrasjonen har fem ansatte, hvorav to kvinner og tre menn (frem til august). Styret består av to 
kvinner og tre menn. På trenersiden er det en kvinne og tre menn. Styret har ut fra en vurdering av antall 
ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til 
likestilling, men har oppnevnt en likestillingsansvarlig. 
  
 

Ytre miljø 
Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. 
 
Styret ønsker å særskilt takke alle frivillige som har bidratt i år. 

 

30. juli 2020, 

 

Arild Mjøs Andersen     Alf Erik Malm     Line Wagener   
president    visepresident   medlem 
 
 
 
Pål Magndal       Anette Brurås      Karen Hasselberg Sørensen   
medlem     medlem    medlem 
 
 
  

Gabrielle Bjørnstad-Northern 
konstituert generalsekretær 
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Pål Magndal
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