Styrets beretning 2016

Norges Triatlonforbund

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 6163 medlemmer fordelt på 148 klubber.
(

Medlemsfordelingen var 1798 kvinner og 4365 menn.
Barn og unge hadde den største veksten blant medlemmene
Triatlon er fortsatt en av idrettene som vokser hurtigst i Norge.
Styrets sammensetting
Arild Mjøs Andersen, Bergen Triathlon Club — president
Nina Blakkisrud, Ullensaker Cykle Klubb —visepresident
Pernille Dørstad, Oslofjord Triatlonklubb — medlem og leder av arrangementsutvalget
Espen Wagener, BK Triathlon — medlem og leder av eliteutvalget
Ole Morten Skogland, Haugesund Triatlonklubb — medlem og leder av barne og ungdomsutvalget
Varamedlemmer har vært Ida Sofia Vaa og Lars Ursin
Styrets arbeid

(

Styret har hatt 8 ordinære styremøter i 2016. De fleste styremøter har av kostnadshensyn blitt
gjennomført på 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 strategisamling.
Forbundet er fortsatt preget av sterk vekst, både i antall klubber, medlemmer og konkurranser.
Styrets arbeide har vært knyttet til utvikling og økonomi

Økonomi - Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Årsregnskapet for 2016 viser et overskudd på Kr 66 075. Omsetningen var på Kr 8 949028 og
d riftskostnadene var på Kr 8 889858.
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av forbundets eiendeler og gjeld, finansielle
stilling og resultat.
Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2016 viser at det er grunnlag for fortsatt drift.
Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.
Administrasjon
NTF hadde 3 ansatte ved årets start, alle i 100% stillingsbrøk:
Generalsekretær Kari Uglem
Sportssjef Arild Tveiten
Sverre Fredriksen, frem til han sluttet 1. august
Deltidsstillinger:
Kari Lingsom, kommunikasjonsansvarlig i 40% stilling fra 1. februar
Frank Pedersen, arrangementsansvarlig i 20% stilling fra 1. mars
I tillegg har Vibeke Nørstebø og Mikal Iden jobbet deltid med oppfølging av landslagsutøvere.
De viktigste prosjektene for administrasjonen har vært:
• Oppfølging av strategiplanen som ble vedtatt på forbundstinget november 2015.
•

Oppfølging og hjelp til klubber og arrangører. Det var ved utgangen av 2016 176 registrerte
klubber. Forbundet har vært representert ved styre, utvalg og administrasjon på de fleste
konkurranser gjennom året.

•

Videre har konkurransereglementet blitt oppdatert slik at det er samsvar mellom det
internasjonale konkurransereglementet og det norske

•

Implementering av konkurransereglement for barn og unge hos klubber og arrangører.
Våren 2016 ble det, sammen med Antidoping Norge, utarbeidet en handlingsplan for
a ntidoping arbeidet i Norsk triatlon. Forbundet ble sertifisert «rent særforbund» av

•

Antidoping Norge sommeren 2016.
•

Hovedsponsor har vært Danske !hvest og Interspnrt ! tillegg har forbundet
samarbeidspartnere som Polar, Squeezy, Smartfish og Klubben.

•

Det er gjennomført trener 1-kurs i Oslo og Trondheim.
Trener 2-kurs ble ferdig utviklet, samt oppstart på utvikling av en «utviklingstrapp» for barn

•

og unge

•

Utviklet og vedtatt et lokalt og regionalt funksjonærkurs for tekniske delegater og
hoveddommere. Det ble gjennom hele 2016 avholdt flere kurs.
Det har også vært arrangert flere dommerkurs og samlinger for arrangører og trenere.

•

Styret opprettet et eget Para-utvalg som skal arbeide for Økt rekruttering og tilbud for

•

parautøvere.
•

Det ble arrangert Nordisk Tri-camp for ungdommer for første gang. Dette var et samarbeide
med det Danske,Svenske og Norske Triatlonforbund. Samlingen ble holdt første uken i Juli på
N umedal Folkehøgskole.

Sportslige resultater
Året er det året som først og fremst vil bli husket for det året Norge fikk sin første OL deltaker i
triatlon gjennom Kristian Blummenfelt. Resultatmessig gjorde Kristian ett mer enn godkjent løp med
sin 13. plass.
1 2016 hadde Kristian en solid og bra sesong som gav blant annet gav to World cup seire (Cagliari,
Italia og Montreal Canada)samt flere gode resultater i WTS serien hvor løpet i Yokohama, Japan med
3. plass var det beste. Totalt sett endte Kristian på 11. plass totalt i WTS serien og avsluttet sesongen
med en 11. plass på verdensrankingen også.
I løpet av sesongen ble det gjort mange gode enkeltprestasjoner og vi kan trekke fram Gustav Iden
som ble nr 4 i world Cupen i Cagliari, Italia i sin første sesong som senior. Casper Stornes fikk en pall
plass med sin 3. plass i E-cup for jr i Holten, Nederland samt flere gode plasseringer også på
seniornivå. Junioren Vetle Thorn gjorde en brakdebut i EMjr med sin 11. plass.
Sesongen ble ellers preget av at flere av våre utøvere slet med skader og mistet flere viktige
konkurranser, men jevnt over en god utvikling for laget som helhet.
Landslagene har bestått av til sammen 10 utøvere med 7 gutter og 3 jenter.4 av disse var
seniorutøvere og 6 juniorer og har bestått av:
Senior:
Kristian Blummenfelt, Bergen Triathlon Club
G ustav Iden, Åsane CK
Jørgen Gundersen, Ullensaker Ck
Lotte Miller, Bryne Triatlonklubb
J unior:
Casper Stornes, Askøy Sykkel og Triathlonklubb
Endre Espedal, Haugesund Triathlon Klubb
Vetle Thorn, Åsane CK
Jan Fredrik Halvorsen, SSK Skjetten Svømming
Solveig Løvseth, Trondheim Triatlonklubb
Karen Magnussen, Bryne Triatlonklubb
En utøver —Jan Fredrik Halvorsen valgte å gi seg i løpet av sesongen.
Som ledere har Arild Tveiten, Mikal Iden, Vibeke Nørstebø, Erika Andersson og Alexander Skeltvedt
vært tilstede på samlinger og konkurranser gjennom sesongen.
Stevner
1 2016 ble det arrangert Norgesmesterskap i sprintdistanse, normaldistanse og halvdistanse.
N M Sprint ble arrangert av Haugesund Triatlonklubb. I herreklassen ble Kristian Blummenfelt fra
Bergen Triatlon Club norgesmester og gjorde oppskriftsmessig rent bord og sikret seg også
kongepokalen for 2016
Kari Flottorp Lingsom fra RØa IL vant eliteklassen for damer
Blant juniorene var det hjemmefavoritten Endre Espedal fra Haugesund Triatlonklubb som tok
seieren i gutteklassen.
Dagens raskeste tid blant jentene var Solveig Løvseth fra Trondheim Triatlonklubb

NM Normal ble arrangert av Kristiansand Triatlonklubb og norgesmesterskapet på normal var innlagt
som en del av TriQuart.
Junioren Casper Stornes fra Askøy Sykkel og Triatlonklubb var raskest og vant senior-NM. Solveig
Natvig Løvseth fra Trondheim Triatlonklubb gikk helt til topps i kvinneklassen
NM Lang ble arrangert av Haugesund Triatlonklubb. Norgesmesterskapet på langdistanse ble avholdt
som en innlagt del av Tronman 70.3 Haugesund. Konkurranseformen går over 1900 meter svøm,90
km sykkel og 21.1 km løp.
Vinnere ble Gustav Iden fra Åsane Cykle Klubb og Kristian Lie fra Royal Sport
E-cup
Norge var for første gang vertskap for E-cup som ble arrangert av Tønsberg Triatlonklubb som en del
av arrangementet Bytri Tønsberg. Konkurransen måtte gjøres om til en duatlon pga for dårlig
vannkvalitet
Arrangør og Forbund gjorde seg nyttige erfaringer som kan brukes i det videre arbeid for å være
fremtidige verter for internasjonale events.
Terminlisten og konkurranser
Totalt har det i 2016 blitt arrangert 65 terminlistefestede konkurranser som var en stor økning fra
2015 som hadde 45 konkurranser.
Gledelig var det at Supersprint for ungdom kom på terminlisten
De forskjellige konkurransegrenene fordelte seg slik:
BarneTri
Sprint
Normal
Langdistanse
Duatlon
Akvatlon
Terrengtri

7
25
10
9
2
8
2

Treningstriatlon 9
Det rapporteres om stor aktivitet, bra med påmelding og arrangementer som levde opp til verdiene
fellesskap, mestring og begeistring.
I nternasjonalt
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.
Arbeidsmiljø
Styret mener arbeidsmiljøet i forbundet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ulykker
i 2016. Samlet sykefravær har vært 0 dager. Det har tidligere vært et stort arbeidspress på de ansatte
i Forbundet. Styret har derfor valgt å øke administrasjonens omfang i takt med at inntektene har gått
opp.

Likestilling
Bedriften har 5 ansatte, hvorav 2 kvinner og 3 menn.Styret består av 2 kvinner og 3 menn,Styret har
ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier 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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