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Styret hadde 3 styremøter i 2010.

Styrets beretning
2010 har vært et veldig godt år for norsk triathlon. Sporten vår er i vekst og opplever både økt
medieoppmerksomhet, tilgang av nye utøvere og sportslige resultater.
Det nye Styret kom inn etter Tinget i april. Da var vintertri-sesongen over, terminlisten var satt og
budsjetter og planer var for lengst utarbeidet. Det viktigste for Styret var derfor å få gjennomført
sesongen på en bra måte og legge fundamentet for videre satsing.

NTF hadde ved utgangen av 2010 2167 medlemmer fordel t på 74 medlemslag. Dette er en ganske
kraftig nedgang fra året før, noe som for det meste kan forklares med tidligere feilrapportering.

NTF hadde et økonomisk resultat på 508,869 kr. NTF har god økonomi og det er ikke et mål for NTF å
ha så stort overskudd. Overskuddet skyldes primært lavere aktivitet enn planlagt. Likevel er NTF
sårbare, da omtrent alle inntekter kommer som tilskudd og overføringer fra NIF. Det må være et mål
for NTF å bli mer økonomisk uavhengig.

Ungdomslandslaget
Norge har nå fått frem en gruppe ungdommer som hevder seg godt internasjonalt. Både Kristian
Blummenfelt og Jørgen Gundersen har i 2010 vunnet internasjonale løp, hvor det har vært god
deltakelse fra sterke triathlon-nasjoner. Vi har nå fått på plass et veldig sterkt støtteapparat, ledet av
Erik Guldhav. Satsingsgruppen for 2011 vil bli utvidet, også til å omfatte noen veldig lovende jenter.
Vi har god støtte fra Intersport og ønsker å satse ordentlig på denne gruppen. Det er et naturlig mål
at Norge på sikt skal ha utøvere med i OL og da må vi satse på dyktige svømmere som kan hevde seg i
drafting-konkurranser.

Seniorene
På kvinnesiden har Kristin Lie hatt en fantastisk sesong, med 3 NM-gull og overlegen Norgescupseier. Mest imponerende er nok kanskje hennes utrolige 9.26.19 fra Köln, en 13 minutters forbedring
fra hennes gamle norgesrekord.
Norge har også en utflyttet kvinnelig tri-stjerne, Lisbeth Kenyon. Lisbeth vant klassen sin på Hawaii på
10.01. ”Dessverre” har hun bosatt seg fast i USA.

Herresiden har i år blitt dominert av nykommere. Gudmund Snilstveit vant NM langdistanse og kjørte
på 8.45.13 i Ironman Florida. Det siste er den beste tiden av en nordmann på nesten 20 år.
Even Hersleth hadde en strålende sesong, med kongepokal og NM-gull på normaldistansen. Han vant
også Norgescupen sammenlagt.
Jo Nordskar vant NM i duathlon. Jo er en av Norges beste terrengsyklister, som viste at han
behersker både temposykkel og løping.
Til sammen gjør dette at vi har en gruppe som kan hevde seg på ITU Langdistanse. Kristin og Øyvind
Johannessen gjorde det godt på et WC-stevne på Ibiza i november, og vi vil satse videre på ITU
Langdistanse i 2011.

Vintertriathlon
Både EM og VM ble arrangert i Norge i 2010. I EM tok Arne Post sølv, mens det ble dobbeltseier i
kvinneklassen med Marte K. Myhre og Hanne Trønnes. I VM tok Hanne Trønnes bronse, mens Tor
Halvor Bjørnstad tok sølv. Norge tok også en rekke medaljer i aldersbestemte klasser.

Jentesamling
For første gang ble det arrangert en egen samling for jenter i alle aldre (november på Sognsvann).
Samlingen ble fulltegnet o g lignende samlinger er planlagt i Oslo og Bergen senere på vinteren.

Proffere stevner
Triathlon er en idrett i vekst, både i Norge og internasjonalt. I 2010 har flere stevner satt
deltakerrekorder, media har hatt bedre dekning av triathlon enn noen gang før, og idretten vår har
fått større interesse blant sponsorer.

Nøkkelen til videre vekst er å arrangere gode stevner. Man får bare mange deltakere når man
arrangerer profesjonelle stevner med en hyggelig ramme rundt, og når man klarer å markedsføre
dette på en god måte. Dette har Arendal klart med Hove Tri, og derfor ble de også tildelt
Markedsprisen for 2010.

Administrasjon
NTF har siden 1. april 2010 hatt Kristin Lie ansatt i 60 % stilling. Royal Sport har vært ansvarlig for
regnskapsførsel, rapportering, mm mot et fast honorar. Denne avtalen ble sagt opp av NTF høsten
2010.

