Styrets beretning 2015
Norges Triatlonforbund

Organisasjonens art og hvor den drives

Norges Triatlonforbunds(NTF)formål er å fremme triatlon samt kombinasjoner av denne idretten i
Norge (duatlon, 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 2015 4748 medlemmer fordelt på 148 klubber. Økningen fra året
på henholdsvis 32 % og 22 %. Triatlon er en av idrettene som vokser hurtigst i Norge.

Styrets sammensetting
Arild Mjøs Andersen, Bergen Triathlon Club — president
Nina Blakkisrud, Ullensaker Cykle Klubb —visepresident
Nina Tveten, Skagerak Sportsklubb — medlem
Lars Ursin, Trondheim Triatlonklubb — medlem
Richard Miller, Stavanger Triathlonklubb — medlem
Espen Wagener, BK Triathlon — vara. Espen har stort sett vikariert for Richard.

Fra november,etter forbundstinget:
Arild Mjøs Andersen, Bergen Triathlon Club — president
Nina Blakkisrud, Ullensaker Cykle Klubb —visepresident
Espen Wagener, BK Triathlon
Ole Morten Skogland, Haugesund Triathlonklubb
Pernille Dørstad, Rye

før er

Styrets arbeid
Styret har hatt 5 ordinære styremøter i 2015. Noen styremøter har av kostnadshensyn blitt
gjennomført på Skype/telefon. I tillegg har det vært betydelig kommunikasjon på telefon og e-post.
Styret og noen andre nøkkelpersoner fra komiteer og utvalg har også deltatt på strategisamlinger.
Forbundet er fortsatt preget av sterk vekst, både i antall klubber, medlemmer og konkurranser. Mye
av styrets arbeid har derfor vært knyttet til utvikling av idretten vår.

f

Økonomi - Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Omsetningen var 7 795 233 kroner
Årsresultatet, etter bruk av avsatt egenkapital, ble kroner 0.Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av forbundets eiendeler og gjeld, finansiel
le
stilling og resultat.
Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2015 vil bli satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved
at
forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Administrasjon
NTF hadde tre ansatte ved årets start: Kari Uglem tiltrådte fullt som generalsekretær i begynnel
sen
av året. Arild Tveiten har jobbet som sportssjef i 100 % stilling hele året. Sverre Fredriksen har
jobbet
som klubbutviklingsansvarlig i hel stilling. I tillegg har Vibeke Nørstebø og Mikal Iden jobbet
deltid
med oppfølging av landslagsutøvere.
De viktigste prosjektene for administrasjonen har vært:
• Oppfølging av klubber og arrangører. Gjennom nyhetsbrev og direkte kontakt er det jevn
oppfølging av de mest aktive klubbene og arrangørene. Forbundet har vært tilstede på
omtrent samtlige av årets konkurranser.
• Sponsorjakt og -pleie. Sponsing er viktig for forbundet og flere avtaler ble fornyet i løpet
av
året. Danske Invest, 2XU og Intersport har som vanlig vært sentrale bidragsytere. Memira
har
kommet til som ny samarbeidspartner. Det ble inngått en avtale med Activity Group om
sponsor/kommunikasjon.
• Opplæring: Gjennomføring av trener 1-kurs i Oslo og Stavanger. Det har også vært arranger
t
flere dommerkurs og samlinger for arrangører og trenere.
• Klubbutvikling. Sportsmaster er støttespiller for NTFs nye klubbutviklingsprosjekt
som ble
startet høsten 2014.6 medlemsklubber er med i prosjektet. Det ble arrangert flere samlinge
r
og ungdomskonkurranser som del av prosjektet.
• Para-triatlon. Tilrettelegging og søknad om midler for para-triatlon. NTF mottok kr
300.000
fra KUD for å kjøpe utstyr.
• Utarbeiding av konkurransereglement for barn og unge.
• Kommunikasjon. NTF Ønsker å være et forbund som kommuniserer åpent og tett med
sine
medlemmer. All kommunikasjon foregår elektronisk; via hjemmesider, nyhetsbrev og sosiale
medier. NTF har rundt 3700 følgere på Facebook.
• Klubb-besøk. Kari og Sverre startet høsten 2015 en Norges-turne, hvor målet er å
besøke alle
klubber som ønsker det.
• Det ble arrangert en uke-lang treningsleir i Tønsberg for ungdommer,som kulminerte
med
egen super-sprint under Tønsberg Bytri

Sportslige resultater
2015 sesongen har vært en sesong hvor utøverne på landslaget har hatt ytterligere
sportslig framgang og vi kan vise til mange gode resultater. Vi vil her spesielt trekke fram 3.
plassen til Lotte Miller under VMjr, samt medaljehøsten til Kristian Blummenfelt med 2. og 3
plass i World Cup løp i henholdsvis Alanya, Tyrkia og New Plymouth, New Zealand. Vi må
heller ikke glemme 3. plassen fra EM i Geneve, Sveits i juli.
Under VM så gjorde foruten medaljen til Lotte,juniorguttene sine saker meget bra med 7.
plass for Gustav Iden, 15. plass til Casper Stornes og 18. plass til Endre Espedal. Med det kan
vi subjekt sett si at vi gjorde det best av alle nasjonene som stilte til start i junior gutter.
Store deler av sesongen har vi konkurrert på Europa Cup for junior og senior og fått mange
gode resultater:
På juniorsiden fikk Gustav sin første E-cup seier i Holten. Jørgen Gundersen kom sterkt
tilbake etter en skadeperiode og klarte 2. plassen under Europa Cup for Elite i Karlovy,
Tsjekkia for å nevne noen.
Norge er ennå en liten nasjon internasjonalt, men de utøverne vi har viser seg fram på en
bra måte og har fått mange gode internasjonale resultater og vi nærmer oss steg for steg
internasjonalt toppnivå for flere utøvere. Så framtiden ser lys ut.

Stevner
Det har blitt arrangert følgende stevner i NTF-regi:
N M vinter-triatlon av Brandbu IL. Vinnere ble Ingrid Lorvik og Martin Andersen.
N M duatlon av Oppegård IL/Kølabånn Sykkelklubb. Vinnere ble Line Foss og Gustav Iden.
N M Sprint av Tønsberg Triathlonklubb. Vinnere ble Charlotte Kunz og Morten Hansen.
N M Normal av Raet Sportsklubb. Vinnere ble Lotte Miller og Kristian Blummenfelt. Disse vant også
kongepokalen.
N M Lang av Haugesund Triathlonklubb. Vinnere ble Mette Pettersen Moe og Gudmund Snilstveit.

Totalt har det blitt arrangert 45 terminlistefestede stevner fordelt på
Triatlon 41
Vinter-triatlon 2
Duathlon 2
Veldig mange stevner har hatt deltakerrekord.

Internasjonalt
Det har vært veldig viktig for NTF å jobbe tettere med våre søsterorganisasjoner i Norden, samt ETU
og ITU. Nina Blakkisrud sitter i ETU-styret og Line Amlund Hagen i Technical Committee i ETU. Norge
har stilt med dommere og funksjonærer på en rekke stevner, inkludert EM,VM og WTS.

ArheldsmliJø
Styret mener arbeidsmiljøet I forbundet er tilfre
dsstillende. Det har Ikke værtskader eller ulykk
er
1 2015.Samlet sykefravær har vært0dager. Det hertl
dligere vært et stort arbeldspress på de ansatte
1 Forbundet.Styret har derfor valgt å Øke admin
istrasjonens omfang i takt med at inntektene har
gått
opp.

Likestilling
Bedriften har 3 ansatte, hvorav 1 kvinne og 2 menn
.Styret består av 2 kvinner og 3 menn.Styret har
ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingsk
ategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette
spesielle tiltak med hensyn til likestilling.
Ytre miljø
Bedriften forurenser Ikke det ytre miljø.
Styret ønsker å særskilt takke alle frivillige som har

bidratt i år.
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