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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), World Triathlon og 
Europe Triathlon. NTF har kontor på Idrettens Hus på Ullevål i Oslo. 
NTF hadde ved inngangen til året 6017 medlemskap (aktivitetstall) fordelt på 112 klubber.   
Medlemsfordelingen var 1902 kvinner og 4104 menn. Dette er en kraftig nedgang fra året før, 27,5%, noe 
vi tror skyldes covid-19 og redusert aktivitet. 

Styrets sammensetting siden Tinget i 2019 
Arild Mjøs Andersen, Bergen Triathlon Club – president 
Alf Erik Malm, Stavanger Triatlonklubb – visepresident og leder av markeds- og 
kommunikasjonsutvalget 
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, til 31. oktober 
Trude Høyert, Soon Triathlonklubb – medlem av arrangementsutvalget og funksjonæransvarlig, vara, 
fast medlem av styret fra 1. november 
Trond Karlsen fra Trondheim Triatlonklubb – vara, leder av agegrouputvalget 

Styrets arbeid 
Både styrets og administrasjonens arbeid har vært sterkt påvirket av Covid-19 og nedstengingen av 
samfunnet frem til september 2021. Året har vært preget av stor usikkerhet. Det var lenge uvisst om OL 
kunne gjennomføres og under hvilke rammer nasjonale konkurranser kunne avholdes. Dette har vært 
krevende både for tillitsvalgte, ansatte, klubber og utøvere. Det har imidlertid vært noen skikkelige 
oppturer, med Kristian Blummenfelts historiske OL-gull som høydepunktet. OL-gullet gav sporten vår 
vel fortjent oppmerksomhet i en periode. 
 
Styret har til nå hatt syv ordinære og ett ekstraordinært styremøte i 2021.  Alle styremøtene har av 
covid- og kostnadshensyn blitt gjennomført på video. I tillegg har det vært betydelig kommunikasjon på 
telefon og e-post.  
 
Styret har nedsatt politiske utvalg for å utarbeide innstillinger til vedtak og jobbe sammen med 
administrasjonen for å sikre god implementering. Utvalgene som har hatt aktivitet er: 
• Barne- og ungdomsutvalget 
• Arrangementsutvalget 
• Markeds- og kommunikasjonsutvalget 
• Eliteutvalget 
• Agegrouputvalget 
• Medisinsk utvalg 
 

Oppfølging av strategiplan vedtatt på Tinget i 2019  

På Tinget i 2019 ble det vedtatt en ny strategiplan som gjelder til 2024. Hovedpunktene i den er visjonen 
om at «Triatlon skal være en folkesport som er attraktiv for alle barn, unge og voksne». NTF skal oppnå 
disse målene gjennom å: 
• utvikle klubb 
• få flere med, tidligere og lengre 
• skape gode arrangementer 
• utvikle eliteutøvere 
• sikre solid økonomi i klubb og sentralt 
• skape god samhandling og dialog 
 
Covid-19 har gjort det vanskelig å jobbe tett med klubber og breddeidrett. Styret er godt fornøyd med at 
vi likevel har kommet i gang med parasatsing, med tre parakonsulenter som jobber regionalt fra Larvik, 
Bergen og Trondheim. Vi har også gjennomført Trener-2 kurs i samarbeid med Friidrettsforbundet og 
Orienteringsforbundet. Triatlonskolens webløsning har blitt oppgradert, i samarbeid med 
Klatreforbundet. En stor ungdomssamling ble, i samarbeid med Trondheim TK, gjennomført etter at 
gjenåpningen av samfunnet tillot det. Landslaget, som hadde fabelaktige resultater i 2021, oppnådde 
målsettingen om minst tre deltakere og medalje i OL 2020.   
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Økonomi - Rettvisende oversikt over utvikling og 
resultat 
Styret har vektlagt streng kostnadsstyring i hele 2021 i sitt arbeid, samtidig som det fortsatt har vært 
noe rydding igjen fra 2019 og 2020. Det er helt klart at NTF har en presset økonomi som krever dette 
fokuset. Styret har jobbet kontinuerlig med å styrke inntektssiden og våren 2021 ble det ansatt en 
markedssjef med ansvar for å øke kommersielle inntekter. Foreløpig er resultatene fra dette at det har 
blitt inngått to nye samarbeidsavtaler med utstyrssponsorer. 

Nortri AS 
NTF har et datterselskap, arrangementsselskapet Nortri AS. Nortri AS er eid 100 % av NTF. Selskapet 
skulle være en pådriver for og medarrangør av større og komplekse byarrangementer. Det har i 2021 ikke 
vært aktivitet i Nortri, og det er vedtatt salg av selskapet. 

Administrasjon 
NTF har følgende ansatte:  
Generalsekretær Gabrielle Bjørnstad-Northern (100%) 
Sportssjef Arild Tveiten (100 %) 
Breddeansvarlig Frank Pedersen (100%) 
Markedssjef Per Morten Hjemgård (100%)  
Trener Alexander Broberg Skeltved (50%) 
 
I tillegg har Olav Aleksander Bu og Mikal Iden jobbet deltid med oppfølging av landslagsutøvere. Sondre 
Risdal Solheim har med støtte fra Olympiatoppen vært innleid som ansvarlig for vårt nye 
rekruttlandslagsprosjekt, hvor han følger opp utpekte utøveres klubbtrenere og skaper et utviklende 
fellesskap for utøvere og trenere. 
 
De viktigste prosjektene for administrasjonen i 2021 har vært:  
• Ny dommerstige, og ny kompetansepakke for dommere 
• Flere kurs og samlinger for funksjonærer og dommere 
• Mobbing og trakassering, kampanje 
• Utarbeidet ny håndbok for arrangører 
• Utarbeidet forenklet konkurranseregler for nybegynnere 
• Bistand til arrangører, særlig de som jobber for store/internasjonale arrangementer, inkludert 
 nettverksbygging med politikere og lobbyvirksomhet for å sikre arrangementene økonomisk 
• Strukturert sponsorarbeidet og oppfølging av avtaler 
• Utviklet ulike typer sponsorkonsepter 
• Utviklet sponsornivåer og sponsorpakker 
• Tatt i bruk et CRM-system for systematisk oppfølging av potensielle partnere og eksisterende 
 partnere 
• Tatt kontakt med 150 potensielle samarbeidspartnere, gjennomført sponsormøtet og utviklet 
 relasjoner 
• Samarbeidet med Per Larsen i utvikling av DigiTri 
• Sponsorveiledning for klubb, arrangementet og utøvere 
• Informasjonsformidling rundt konkurranser og prestasjoner 
• Sponsorkommunikasjon i forkant og etterkant av konkurranser 
• Resultatformidling 
• Fulgt opp landslagsutøvere og rekrutter på samlinger og i konkurranser 
• Informasjonsformidling til utøvere, sponsorer og andre via sosiale medier, pressekanal og 
 hjemmesider 
• Presserelasjoner og pressetreff 
• Oppfølging av høringer og forvaltningsarbeidet i NIF 
• Vedlikehold og utvikling av ny handlingsplan for antidopingarbeidet 
• Etablert forbundet inn i NIFs konsernkontoordning, med ny bankforbindelser. 

Sportslige resultater  
Styret Sportslig sett var 2021 den beste sesongen vi har sett for norsk triatlon, på tross av en redusert 
konkurransesesong pga Covid-19. Det store målet var selvsagt Tokyo-OL, hvor Kristian Blummenfelt 
tok et historisk gull. Gustav Iden (8. plass), Casper Stornes (11. plass) og Lotte Miller (24. plass) gjorde 
også en sterk innsats. Kristian ble også verdensmester etter å ha vunnet VM-serien (WTCS) 
sammenlagt. Gustav Iden forsvarte VM-tittelen sin på Ironman 70.3. I tillegg tok han maksimal 
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poengsum for Europa i Collins Cup, PTO. Også Casper Stornes har slått gjennom på langdistanse med 
seier i Ironman Nice 70.3.  
 
Solveig Natvig Løvseth har hatt en knallsesong med en rekke sterke prestasjoner, og tok en 24. plass i 
sin debut i VM-serien. Vetle Bergsvik Thorn har også gjort noen sterke konkurranser, med bl.a. en 8. 
plass i WTCS Hamburg, tellende mot VM-serien for 2022. På juniorsiden har Sebastian Wernersen en 
seier og en andreplass i årets europacup. 
 
Foruten Kristian Blummenfelt, deltok de norske landslagsutøverne i få WTCS-konkurranser. Våre beste 
utøvere endte med slik plassering i VM-serien for 2021: 
20. Gustav Iden 
28. Casper Stornes 
52. Lotte Miller 
63. Solveig Løvseth 
 
Landslagene har bestått av til sammen 12 utøvere med 8 menn og 4 kvinner. De har bestått av følgende 
utøvere:  
 
World Cup laget: 
• Lotte Miller, Bryne Triatlonklubb 
• Kristian Blummenfelt, TIF Viking 
• Gustav Iden, Åsane Cykleklubb 
• Casper Stornes, TIF Viking 
 
Europacuplaget: 
• Stine Dale, Åsane Cykleklubb 
• Solveig Natvig Løseth, Trondheim Triatlonklubb 
• Vetle Thorn, Åsane Cykleklubb 
• Cedrik Bakke Christophersen, Tønsberg Triathlonklubb 
 
Junior: 
• Sebastian Wernersen, Tønsberg Triatlonklubb 
• Sara Magndal, Nittedal Triathlonklubb 
• Henrik Eliassen, Åsane Cykle Klubb 
• Carl August Jensehaugen, Oslo IL Triatlon 

Vintertriatlon  
Det ble VM gull og sølv i junior gutter til Sivert Ekroll og Casper Rønning, og det samme til Julie Meinicke 
og Theresa Fürstenberg i jenteklassen i VM i Andorra. De samme tok gull og sølv på miksstafetten. Det 
ble også gull i herrer elite, for Hans Christian Tungesvik og miksstafett elite for Elisabeth Sveum og Hans 
Christian Tungesvik i vintertri VM elite.  

Mesterskap 
I 2021 ble det arrangert Norgesmesterskap i sprint; Arendal Triathlons Hove Tri og langdistanse; 
Ågotness Triathlonklubbs Coastman. 
 
Ungdomsmesterskapet i triatlon ble arrangert på Hove Tri av Arendal Triathlon. 
 
Norgesmesterskap og ungdomsmesterskap i vintertriatlon ble arrangert for første gang på mange år. 
Det ble gjennomført på Heistadmoen av Royal Sport. 

Norgescup 
Det ble avholdt fem konkurranser totalt i norgescupen. Disse var: 
• TrønderTri, arrangert av Trondheim Triatlonklubb 
• Soon Tryathlon, arrangert av Soon Triatlonklubb 
• Lillomarka Arena Triatlon, arrangert av Høybråten og Stovner og samarbeidsklubber 
• Os Triatlon, arrangert av Bergen Triathlon Club 
• I tillegg til Hove Tri, som også inngikk i norgescupen. 

Team Age Group Norway   
Det var liten aktivitet for Age-Group på grunn av Covid-19, men vi hadde likevel noen sterke 
prestasjoner, med Johanna Håland som tok sølv i VM langdistanse triatlon 45-49 år, Arne Olav Sunde 
som tok gull i VM duatlon langdistanse i 55-59 år herreklassene og Hjalmar Schiøtz som tok gull i EM 
triatlon sprint. 
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Terminlisten og konkurranser 
Totalt har det i 2021 blitt arrangert 17 terminlistefestede konkurranser. 

Internasjonalt  
Norge har vært representert ved Karen Hesselberg Sørensen i Audit Comittee i Europe Triathlon. Line 
Amlund Hagen var funksjonær under OL i Tokyo. Kalle Jensen ble utnevnt til teknisk delegat på 
langdistanse-VM i Almere-Amsterdam. 
  

Arbeidsmiljø 
Styret mener arbeidsmiljøet i forbundet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2021. 
Det har ikke vært sykefravær.  
  

Likestilling 
Administrasjonen har 4 ansatte, hvorav 1 kvinne og 3 menn. Styret består av 3 kvinner og 3 menn. På 
trenersiden er det fire menn. Gjennom rekruttsatsingen, følges ytterligere 3 menn og 2 kvinner opp. 
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 mangfoldsansvarlig. 

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

 
Oktober 2021 
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