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Organisasjonens art og hvor den drives 
Norges Triatlonforbunds (NTF) skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å 
utøve triatlon, i et trygt miljø preget av ekte utfordringer og ekte mestring – uten 
doping. 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 8287 medlemskap fordelt på 180 klubber.   
Medlemsfordelingen var 2553 kvinner og 5734 menn. 

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 
 

• Varamedlemmer er Trude Høyert (ansvarlig dommerutvikling) og Trond 
Karlsen (leder agegrouputvalget).  

 

Styrets arbeid  
Styret har hatt syv ordinære og tre ekstraordinære styremøter i 2020.  De fleste 
styremøtene har blitt gjennomført digitalt. I tillegg har det vært betydelig 
kommunikasjon på telefon og e-post.  

Det ble arrangert en strategisamling i Oslo i høsten 2020, hvor tiltak for å oppnå 
målene i strategiplanen ble drøftet. I november ble det gjennomført en ledersamling, 
hvor det ble orientert om økonomi, status for gjennomføring av vedtatte tiltak, planer 
for arrangementer og landslag.  

Styret prioriterte gjennom året økonomikontroll, støtte til arrangører med mål om å 
etablere internasjonale konkurranser i Norge, utvikling av ny dommerstige, beredskap 
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i forbindelse med nedstenging av samfunnet i mars, og oppfølging av vedtak fra 
forbundstinget i 2019. 

Et nytt utvalg for kommunikasjon og markedsføring ble opprettet i begynnelsen av 
året.  

I august ba styret generalsekretær utrede hvordan administrasjonens oppgaver kan 
distribueres på en slik måte at arbeidsmengden er balansert og bærekraftig. 
Utredning og etterfølgende drøftelser førte til opprioritering av marked og 
salgsarbeid. Kapasitet på bredde og arrangement ble bestemt redusert. Stillingen 
markedssjef ble utlyst i desember. 

Både styrets og administrasjonens arbeid har selvsagt blitt sterkt påvirket av Covid-
19 og nedstengingen av samfunnet i mars 2020. Forbundet måtte på kort varsel 
stoppe all aktivitet og gjennomføre kostnadsreduserende tiltak. Det var et 
uforutsigbart år, med uvisshet om hvor lenge restriksjoner skulle vare, hvilke 
kompensasjonsordninger som ville komme på plass med videre. Dette rammet all 
idrett og størstedelen av triatlonsesongen ble avlyst.  

Oppfølging av strategiplan vedtatt på Tinget i 
2019  
På Tinget i 2019 ble det vedtatt en ny strategiplan som gjelder til 2024. Den bygger 
opp under visjonen «Triatlon skal være en folkesport som er attraktiv for alle barn, 
unge og voksne». NTF skal oppnå disse målene gjennom følgende satsingsområder: 
• 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 
 
Hvert satsingsområde har flere suksessfaktorer med ansvar fordelt på klubber og 
forbundet sentralt.  
 
På samme lest som Norges idrettsforbunds «Idretten skal» og «Idretten vil», har 
forbundet utviklet en handlingsplan tilknyttet strategiplanen. I utarbeidelsen av 
denne fikk utvalg tildelt satsingsområder, med administrasjonsmedlemmer som 
koordinatorer. Tiltaksplanen ble presentert på styrets strategisamling.  

Økonomi - Rettvisende oversikt over utvikling og 
resultat  

Årsregnskapet for 2020 viser et underskudd på 272 962 kr og en omsetning på 7 951 
579 kr. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av forbundets eiendeler 
og gjeld, finansielle stilling og resultat. NTF har hatt en presset økonomi, noe som har 
medført et sterkt kostnadsfokus hele året. Deler av staben ble permittert på våren. 
 
Underskuddet er svært beklagelig og skyldes flere faktorer. 
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• Et svært redusert konkurransetilbud førte til betydelig lavere lisensinntekter   
• Vi måtte også i 2020 avskrive en del gamle fordringer som tap 
• Sponsormarkedet har vært svært krevende 
• Myndighetenes kompensasjonsordninger traff dårlig 
 
Som følge av dette er egenkapitalen i forbundet for liten. Styret er klar på at man må 
gå med overskudd i 2021, noe som krever fortsatt stort kostnadsfokus og økte 
inntekter. Det ble også gjennomført skifte av regnskapsbyrå, noe som har gitt bedre 
økonomisk kontroll. 

Fortsatt drift  
Årsregnskapet for 2020 viser at det er grunnlag for videre drift. Det bekreftes herved 
at forutsetningen for videre drift er til stede. 

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 
by-arrangementer. Det har i 2020 ikke vært aktivitet i Nortri. Regnskapet til Nortri 
viser et underskudd på 112 919 kr av en omsetning på 0 kr. Underskuddet kommer på 
grunn av at det lå noen gamle fordringer i regnskapet som ikke var reelle, utbetaling 
av feriepenger til tidligere ansatt og tilknyttet arbeidsgiveravgift, samt noen små 
kostnader tilknyttet regnskapsføringen.  

Administrasjon 
NTF hadde i 2020 følgende ansatte:  
Generalsekretær Gabrielle Bjørnstad-Northern (100 %, konstituert i 2020, fast 
ansatt fra 1/1 2021) 
Sportssjef Arild Tveiten (100 %) 
Arrangementsansvarlig Frank Pedersen (100%) 
Utviklingskonsulent Sondre Risdal Solheim (100%)  
Trener Alexander Broberg Skeltved (50%) 
 
I tillegg har Olav Aleksander Bu og Mikal Iden jobbet deltid med oppfølging av 
landslagsutøvere. 
 
De viktigste prosjektene for administrasjonen har vært: 

• Fortsatt oppfølging av strategiplanen som ble vedtatt på forbundstinget 
november 2019, oppfølging av politiske utvalg og tilrettelegging for styret. 

• Forberedelse og praktisk gjennomføring av Ledermøtet. 
Fortsatt implementering av handlingsplan og informasjon om antidoping til 
utøvere og klubber 

• Koronavettregler for norsk triatlon, triatlonarrangementer og 
konkurransedeltakere 

• Satsingsområde «Utvikle klubb» 
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o To klubbutviklere har startet sitt arbeid med å bistå klubber med drift- og 
utviklingsspørsmål 

o Digitale kurs avholdt om en rekke styreoppgaver 
o Gjennomføring av trenerkurs 
o Utvikling av koronavettregler for trening og arrangementer 
o Bistand til klubber i forbindelse med deres samordnet rapportering  

• Satsingsområde «Flere med, tidligere og lenger» 
o Digital ungdomssamling. 
o Invitasjon til ungdom om deltakelse på internasjonale kurs og mentorordning 

for unge i idretten  
o Videreutvikling av triatlonskolens digitale øvelsesbank 
o Gjennomførte lavterskel akvatlonserie i Oslo-regionen 
o Støttet opp under opprettelse av triatlongrupper i 

fleridrettslag/svømmeklubber, i klubber med fokus på barn og unge 
o Rekruttert parakonsulenter i tre regioner 
o Bistand til agegrouputøvere som deltar på internasjonale mesterskap, eller var 

påmeldt avlyste/utsatte arrangementer  
• Satsingsområde «Utvikle eliteutøvere»:   

o Gjennomføring av forberedelser/samlinger og organisering av deltakelse på 
konkurranser.  

o Daglig treningsoppfølgning av alle landslagsutøvere for optimal utvikling og 
prestasjonsforbedring samt tett oppfølgning av alle trenere tilknyttet 
landslaget. 

o Oppfølgning og godkjenning av prostatus på utøvere som satser langdistanse. 
o Oppfølging av «de nest beste». Gjennomføring av tester for unge utøvere og 

oppfølging/dialog med aktuelle trenere 
o Definisjon av toppidrettsbegrepet i triatlon og oppfølging av utøvere for at de 

skal kunne få mest mulig trening innenfor smittevernhensyn og de til enhver 
tid gjeldende regler 

o Også i 2020 har vi hatt regulære TV-sendinger fra triatlon på TV2 
Sportskanalen, med arrangementsansvarlig Frank Pedersen som 
kommentator. 

• Satsingsområde «Skape gode arrangementer» 
o Bistå klubber med å utvikle og gjennomføre gode smittevernprotokoller 
o Arbeidet for en samkjørt terminliste og plan for norgesmesterskap og 

norgescup 
o Arrangert seminar og kurs for arrangør og for dommere/funksjonærer 
o Arbeidet aktivt i samarbeid med lokale klubber/ildsjeler for å skape 

internasjonale arrangementer i Norge 
o Støttet arbeidet med å utvikle ny dommerstige     

• Satsingsområde «Sikre Solid økonomi»: 
o I samarbeid med styret, byttet regnskapspartner og sørget for bedre 

rapportering og kontroll på økonomien i forbundet 
o Holdt digitale kurs om kassererfunksjon og om hvordan man kan øke inntekter 

i klubb 
o For å sikre inntekter fremover har det vært jobbet med å få flere sponsorer. 

Avtalen med Trimtex og med Larsen Consult er reforhandlet, og Ragde 
Eiendom og Fursetgruppen har kommet inn som nye sponsorer. Samtidig har 
andre tidligere sponsorsamarbeidsavtaler utløpt uten at de er blitt fornyet. 

• Satsingsområde «Skape god samhandling og dialog» 
o Forvaltet kommunikasjonsplattform og kommunikasjonskanaler 
o Gjennomført pressetreff og TriLounge 
o Jobbet videre med å innarbeide våre verdier internt og eksternt 
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Sportslige resultater  
Det ble en svært redusert konkurransesesong i 2020 internasjonalt, og den 
avsluttende kvalifiseringsperioden til OL ble utsatt fra 2020 til 2021. Det store målet 
var selvsagt Tokyo-OL, men dette ble utsatt til 2021. Det ble heldigvis gjennomført 
noen konkurranser både i Norge og internasjonalt. 

Høydepunktene internasjonalt var: 

• 4. plass til Norge i miksstafett under VM i Hamburg 

• Gustav Iden vant PTO Challenge Daytona 

• 7. plass til Øyvind Bjerkseth i VM i vinter-triatlon 

• Gull til Casper Rønning i junior-VM i vintertriatlon 

• 9. plass til Lotte Miller i VM i Hamburg 

• Sølv til Kristian Blummenfelt og 5. plass til Gustav Iden i verdenscupen i Arzachena 

• 7. plass til Gustav Iden i verdenscupen i Valencia 

• Gull til Kristian Blummenfelt og bronse til Gustav Iden i e-cup i Barcelona 

Sammenlagt i WTS endte våre beste utøvere slik: 

6. Kristian Blummenfelt 
7. Gustav Iden 
19. Lotte Miller 
 
Landslagene har bestått av til sammen 14 utøvere med ti menn og fire kvinner. De har 
bestått av følgende utøvere: 
 
Senior: 
OL-laget: 
Lotte Miller, Bryne Triatlonklubb 
Kristian Blummenfelt, TIF Viking 
Gustav Iden, Åsane Cykleklubb 
Casper Stornes, TIF Viking 
 
Worldcuplaget: 
Stine Dale, Åsane Cykleklubb 
Solveig Natvig Løseth, Trondheim Triatlonklubb 
Endre Espedal, Haugesund Triathlon Klubb 
Vetle Thorn, Åsane Cykleklubb 
Jørgen Gundersen, Ullensaker Cykle klubb 
 
Junior: 
Sebastian Wernersen, Tønsberg Triatlonklubb 
Cedric Christophersen, Tønsberg triatlonklubb 
Erik Nygaard Madsen, Haugesund Triatlonklubb 
Henrik Eliassen, Åsane Cykle Klubb 
Sara Magndal, Nittedal Triatlonklubb 
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Stevner  
I 2020 ble det arrangert norgesmesterskap elite i sprint, normal og langdistanse, NM 
junior og ungdomsmesterskap. Norgescup ble avlyst grunnet manglende 
gjennomførbare konkurranser i 2020. 
 
Forbundet har også i 2020 vært representert ved styre, utvalg og administrasjon på 
de fleste konkurranser gjennom året. 
 

NM Sprint ble arrangert av 
Arendal Triathlon. I 
kvinneklassen ble Solveig 
Løvseth fra Trondheim 
triatlonklubb norgesmester. 
I herreklassen ble Endre 
Espedal fra Haugesund 
Triathlon Klubb 
norgesmester. Disse fikk 
også kongepokal. I agegroup 
deltok 62 utøvere på denne 
distansen.  
 
 
NM Normal ble arrangert av 
Stavanger Triathlon Klubb. 
Solveig Løvseth fra 
Trondheim triatlonklubb 
vant kvinneklassen, mens 
Endre Espedal fra 

Haugesund Triathlon Klubb vant herreklassen. I agegroup deltok 49 utøvere på denne 
distansen.  
 
NM langdistanse ble arrangert av Ågotnes Triatlonklubb. Kvinnenes eliteklasse ble 
vunnet av Julie Aspesletten fra Oslostudentene IL, og blant herrene ble Kristian Grue 
fra Kjekkas IL norgesmester. 64 deltok i NM i agegroup på distansen. 
 
NM junior ble arrangert av Arendal Triathlon og norgesmestre ble Cedrik Bakke 
Christophersen fra Tønsberg Triathlonklubb og Marlene Wulst fra Haugesund 
Triathlon Klubb. 
 
Ungdomsmesterskapet ble arrangert av Arendal Triathlon. Vinnere i 15-16 år ble 
Marie Therese Wulst fra Haugesund Triathlon Klubb og Eirik Grande fra Oslo IL 
Triatlon. I 13-14 år ble vinnerne Pernille Rønnevik fra Haugesund Triathlon Klubb og 
Kristian Holmgaard fra Trondheim triatlonklubb. 
 
Team Age Group Norway  
Det var liten aktivitet for Age-Group på grunn av Covid-19, men Team Agegroup 
Norway var representert i EM og VM i vintertriatlon. 
   
Terminlisten og konkurranser 
Totalt har det i 2020 blitt arrangert 6 terminlistefestede konkurranser. Totalt var det 
rett i overkant av 1000 deltakere, som betyr en nedgang på ca 88% fra året før. 
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Internasjonalt 
Det har vært veldig viktig for NTF å jobbe tettere med våre søsterorganisasjoner i 
Norden, samt Europe Triathlon og World Triathlon. Norge har vært representert ved 
Line Amlund Hagen i Technical Committee i Europe Triathlon. Arrangementsansvarlig 
har hatt verdifull dialog med arrangementskontoret i World Triathlon i forbindelse 
med planlegging av internasjonalt arrangement.   

Arbeidsmiljø 
Styret mener arbeidsmiljøet i forbundet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader 
eller ulykker i 2020. Det har ikke vært sykefravær. Tre ansatte var helt eller delvis 
permitterte i perioden mars til juni 2020. Omorganiseringsprosessen høsten 2020 var 
krevende for administrasjonen.  

Likestilling   

Administrasjonen har 4 ansatte, hvorav 1 kvinner og 3 menn. Styret består av 3 
kvinner og 3 menn. På trenersiden er det tre menn. 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 
Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. 
Styret ønsker å særskilt takke alle frivillige som har bidratt i år. 

April 2021 
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