Norges Triathlon forbund
Styremøte
07.November kl.10-15
Sted: Toppidrettssenteret
Til stede:

Arild Andersen, Marit Svenning Berg, Siri Johannesen, Tim Bennett
og Bjørn Wigdel

Agenda
1. Status jentesatsing v/Marit
Arrangeres jentesamling i Oslo slutten av november. Stor interesse og
mange påmeldte, totalt 50 deltakere. Oppfølgingssamling gjennomføres i
Oslo april/mai 2011
Styret går inn for at det arbeides for å arrangere tilsvarende samlinger i
Bergen, Stavanger, Trondheim og evnt. andre steder.
2. Terminliste 2011 v/ Marit
Vi har i år fått mange søknader om å arrangere NC stevner, også blant
annet 2 søknader om å arrangere NM i Duathlon.

3. Treningsstipender 2010 v/Bjørn
Siste års ordning med tildeling av treningsstipend avvikles. For 2010 vil
midler tildeles landslagssatsing og representasjon av landslag i de
forskjellige grener. Det vil ikke bli gitt støtte til Age-group deltakelse eller
på utøvere som ikke satser på gren under NTF som hovedidrett (triathlon
el. Vintertriathlon).
4. Triathlon.no v/ Tim
Hjemmesider er klar til å lanseres, gjenstår en del redigeringsarbeid av
gammel tekst.
Det etableres en offisiell Facebook profil som redigeres av
styremedlemmer og evnt andre dedikerte. Ansvar Tim.
5. Elitesatsing 2011 v/Bjørn
Det etableres eget landslag som vil satse på ITU lang. 4 utøvere er klare
for landslag.
6. Vintertriathlon 2011 v/ Arild
NTF er positive til at det fortsatt satses på vintertriathlon.

Det har kommet et forslag til å etablere en egen Vinter triathlon allianse
som skal stå bak all organisering av vintertriathlon og duathlon i norge.
Forbundet er positive til at miljøet skaper aktivitet og vil støtte. Det kan
ikke etableres en egen organisasjon innen organisasjonen, vintertriathlon
må organiseres på samme måte som annen aktivitet innen forbundet.
7. Valgkomite
Årets ting valgte ikke valgkomite slik vi etter loven skal. Det gjør at en må
avholde et ekstraordinært ting for å få valgt en valgkomitee som skal
jobbe frem mot neste årsting. Det vil bli avholdt et ekstraordinært årsting i
forbindelse med et av NM arrangementene sommeren 2011. Da er mange
av klubbene representert
8. Kurs - dommere, arrangører, trenere
Det må arrangeres kurs for Teknisk delegert og Dommere innen utløpet av
mars 2011. Alle klubber tilknyttet Norges Triathlonforbund skal ha
utdannet dommere i stand til å utføre oppgaver for Norges
Triathlonforbund.
9. Priser – markedsprisen eller andre
Kriterier legges ut på hjemmesider og det vil bli oppfordret til å sende inn
forslag til kandidater innen utløpet av nov. 2010. Styret bestemmer vinner
innen utløpet av 2010.
10. Idrettstinget – endring av sammensetting v/ Arild
Særforbundenes fellesorganisasjon arbeider for å endre sammensetning i
Idrettstinget.
Styret i NTF går inn for forslag til ny sammensetning av Idrettstinget men
innstiller ikke til at det arrangeres ekstraordinært ting. Ordinært ting vil bli
arrangert i mai 2011.
11. Tildeling av Konge Pokal
Tidligere praksis med tildeling av Kongepokal på rullering mellom de
forskjellige grenene under NTF går bort. Deltakelse på kvinnesiden har
senere år vært for dårlig i alle grener til å kunne forsvare utdeling av
Kongepokal. For at NTF skal kunne gå inn for tildeling av Kongepokal så
skal det være minst 15 deltakere i SR. Elite klasse, masters og
juniorutøvere teller ikke med.
For 2011 tildeles Kongepokal til NM triathlon til Normaldistanse Triathlon.
12. Markedsarbeid
Det det vil forsøkes å engasjere profesjonell partner for å arbeide med
Markedsarbeid på provisjonsbasis.
13. Kontaktperson for ”Triathlon for funksjonshemmende”

Kontaktperson vil bli Adm. Leder i forbundet Kristin Lie.
14. Ungdomsamling og status v/ Erik Guldhav
Svært vellykket samling denne helgen. Landslag vil tas ut snarlig antatt 46 utøvere

