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Styremøte nr. 17/2019-2021: Saker  
 
 
DAGSORDEN OG REFERATSAKER 
Informasjon om DigiTri, ved Per Larsen. 
Per Larsen orienterte om hensikten med etableringen av DigiTri og hvordan den tekniske 
løsningen fungerer. Det ble åpnet for spørsmål. 
Styret takket Per Larsen for en spennende løsning. 
 
1. Innkalling og habilitet. Protokoll fra styremøte 15/2019-2021 og ekstraordinært 
styremøte 16/2019-2021. 
 
Vedtak: 
Innkalling ble godkjent 
Anette meldte mulig habilitetsutfordring vedrørende sak 118. Styret tar vurderingen 
dersom habilitet blir en utfordring under saksbehandlingen. 
Protokoll fra styremøte 15/2019-2021 og ekstraordinært styremøte 16/2019-2021 ble 
godkjent. 
 
RAPPORTERING  
2. Regnskap pr. 1. juni 2021, v/ Karen H Sørensen. 
 
Karen Sørensen orienterte om regnskap pt. Regnskapet viser et underskudd sammenlignet 
med i fjor, men regnskapet er periodisert annerledes og er derfor umulig å sammenligne. 
 
Det ser ut til å være god kontroll på regnskapet. Det er noen gjengangere på åpne poster-
listen, som ser ut til å være vanskelig å få til å betale. Karen, generalsekretær og 
regnskapsfører bruker mye tid på inndrivelse. Ulike tiltak for å sikre betaling ble diskutert, 
inkludert å redusere muligheter for å kjøpe lisens eller delta i mesterskap for klubbens 
medlemmer, klubbens muligheter til å arrangere mesterskap/norgescup mv.  
 
Vedtak: 
Styret ber administrasjonen legge fram forslag til tiltak for å sikre at klubber betaler 
utestående innen rimelig tid. 

INFORMASJON  
3. Presidenten  
Arild Mjøs Andersen rapporterte kort fra Idrettstinget, som ble gjennomført over to dager 
digitalt. De mest interessante sakene ble utsatt til fysisk ting i september.  
Idrettstinget opphevet forbud om høydehus 
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4. Utvalgene, inkl. oppdatering om økonomi som barriere/alle med og likestilling  
Alf Erik Malm rapporterte om konstruktive møter i Kommunikasjons- og markedsutvalget. 
Per Morten Hjemgård jobber systematisk og ryddig. Sponsorpakker er bygd opp. 
Ingen avtaler er signert som sikrer oss ennå, men det jobbes med slike avtaler. Det er tre 
mulige større sponsoravtaler, samt en mindre avtale i prosess. 
Avtaler er signert med DeBoer og Dare2ride, med utstyr og et lite beløp for å dekke 
administrasjonskostnader samt kickback. 
Ragdeavtalen og Larsen Consult/SpeedUp skal reforhandles i år. 
 
Pål Magndal rapporterte om elite og Eliteutvalget. På landslaget er det stor aktivitet på 
alt som skal skje før OL. Arild er ekstremt travel. Til dels veldig bra resultater. Kristian, 
Sebastian, Vetle har alle vunnet. Solveig har levert glimrende resultater. Gustav og 
Casper har vært litt uheldige. Lotte har hatt et treningsuhell. Mange unge som gjør det 
veldig bra. Utvalget har ikke hatt aktivitet. 
 
Anette Brurås rapporterte fra Arrangementsutvalget, som har vært aktive, og jobbet med 
oppgaver fra tinget: rammer for NC og NM arrangementer, dommerstige, sykkelreglement 
osv. Det jobbes med arrangementsveiledning på tre ulike nivåer. 
 
5. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig 
Ingenting å melde. 
 
6. Administrasjonen  
Triatlonforbundet har sagt ja til å delta i NIFs felles varslingskanal. Denne er kryptert og 
sikrer personvernet og at vi logger data på en trygg måte, samtidig som den hjelper 
behandlingsprosessen. 
 
Norges Triatlonforbunds medlemsklubber har hatt en nedgang i medlemskap totalt på 
27% fra 2019 til 2020. Bakgrunnen for nedgangen er sammensatt, og inkluderer at vi ikke 
har hatt ressurser til å ringe rundt og veilede klubbene slik som ble gjort i fjor. Presidenten 
bemerket at det ser ut til at tallene er høyere hver gang vi gjør en slik jobb og at det er 
uheldig at tallene fluktuerer på den måten de gjør.  
Det er viktig at informasjonen om samordnet rapportering er pedagogisk, mange klubber 
gjør feil. Ikke alle vet at treningsdeltakelse skal være en del av rapporteringen. Ikke alle 
leser det som blir lagt ut av NIF eller Triatlonforbundet. Forbundet må ta samordnet 
rapportering på alvor. 
 
Generalsekretæren rapporterte om NIF-s planer om Scandinavian House på Skøien. Styret 
var positive til å samle sponsorer, kanskje sammen med agegroupere og andre for å se OL i 
fellesskap på storskjerm. 
Styret ber administrasjonen se på muligheten for å gjennomføre, kanskje med 
Fursetgruppen som vertskap dersom de er oppe ved midtnattstider.  
 
7. Internasjonalt  
Internasjonalt har det skjedd lite siden forrige styremøte. 
 
 
  

Diskusjons og vedtakssaker    
 
 
118. Vintertriatlon 
Breddesjef Frank Pedersen informerte fra utredningsgruppens arbeid og legger fram 
forslag til diskusjon. 
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Forbundet må ha en åpen prosess for å søke om å være arrangør. Gruppen har tatt kontakt med 
noen arenaer for å finne ut om muligheter. Dette er internasjonalt kjente vinterarenaer, som kan 
tiltrekke utlendinger, med kort distanse til flyplass. Klubber kan ha andre gode alternativer. Det bør 
være en forutsetning at det er lett å komme fra flyplass til arena. 
Frank ba styret om å vurdere om videre prosess er ønskelig. Det vil kreve en del 
ressursbruk fra administrasjonen, som allerede er presset. Får vi eksterne midler, så kan vi 
kanskje ansette en prosjektleder. Noen frivillige entusiaster vil ønske å bidra. 
 
Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon. 
Om søknad skal gjøres for mesterskap eller cup ble diskutert. Mesterskap krever flere 
ressurser og vil gå over flere dager, men vi også gi økt oppmerksomhet og muligheter for 
tilskudd. 
Kommentarer: 
World Triathlon prøver å få opp interessen, og vil gjerne ha med Norge på den reiser. 
Det kan ikke være administrasjonen som driver dette. Vi må gå ut og høre om noen er 
interessert i å ta ansvaret. De være proaktive og vise hva de har evner og lyst til å gjøre. 
Får vi ingen interesse, så har vi ingen arrangement. 
Vi er positive til dette, men vi må ha en lokal arrangørklubb som er villig til å arrangere 
det. 
 
Vedtak 
Styret ber administrasjonen om å åpne opp for klubber å søke om arrangørstatus. 
 
119. Gjenskaping av aktivitet 
Presidenten åpnet for diskusjon om hvordan vi kan stimulere til økt aktivitet og 
rekruttering: Er det noe vi kan gjøre for å få aktivitet til å blomstre? Hvordan skaper vi mer 
triatlon-feststemning? 
 
Kommentarer: 
Vi har hatt noen drivkraft-arrangementer som nå er borte. Ironman i Haugesund har vært 
viktig for rekruttering inn til triatlon. Ironman var en ledestjerne. Vi mangler noe slikt per i 
dag. Vi jobber for å få til dette igjen. Avhengig av å få inn midler. Jeg tror dette er viktig 
for å få opp interessen rundt triatlon. Hove er en annen ledestjerne, på kortere distanse. 
Vi trenger flere slike flaggskip. 
Hadde vært veldig gøy med en 70.3 på terminlisten igjen. 
Andre arrangementer som tiltrekker massene trenger vi flere av. Hove tiltrekker seg også 
veldig mange. Det gjør noe med antall medlemmer i klubbene i regionen og nasjonalt. 
Det er en grei liste med arrangementer som ligger på terminlisten nå. 
For at vi skal få økt aktivitet i 2021, så må vi markedsføre de arrangementene som har 
tilgjengelige plasser. Vi må hjelpe til med å fyre opp under de som arrangerer på tross av 
vanskelige rammer. Viktig signal: Meld dere på tidlig, ellers blir det ikke noen 
arrangementer. 
Stavanger går med underskudd pga for få påmeldinger, men  kjører på videre, for det er 
det eneste arrangementet i regionen. 
Vi må også kommunisere idrettsglede. 
Viktig med Team Agegroup aktiviteter også.   
Det er en dalende interesse for triatlon. Vi må få erstatning for å rekruttering, som treffer 
de voksne. 
Tilreisende kom til Haugesund, det gir en egen stemning. Vi må etablere et så stort 
arrangement som er så godt kjent. 
 
 
120. Budsjett 
Anette Brurås orienterte fra økonomigruppens møte 31. mai, hvor det ble besluttet å 
bevare status quo, etter gode signaler om mulige avtaler for sponsoravtaler. 
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121. Eventuelt 
Ingen saker. 
 
Endring i aktivitetstall er som følger fra 2019 til 2020 

NIF-Linja - Klubb 
Aktivitets-
tall 

Endring fra 
forrige år 

Endring siste år 
% 

Raet Sportsklubb   4 -32 -88,89 % 
Trondheim Triatlonklubb   164 -552 -77,09 % 
Haugesund Triatlonklubb   277 -738 -72,71 % 
Nedre Eiker Svømmeklubb   4 -10 -71,43 % 
Røa Allianseidrettslag   13 -25 -65,79 % 
Oslofjord triatlon   367 -703 -65,70 % 
Rye Sp.Kl.   130 -202 -60,84 % 
Asker Cykleklubb   9 -12 -57,14 % 
Langesund sykle- og triathlonklubb - 
Triathlongruppe   10 -11 -52,38 % 
Bygdø Idrettslag   1 -1 -50,00 % 
Norges Handelshøyskoles Idrettsforening   1 -1 -50,00 % 
Otra IL   3 -3 -50,00 % 
Lysaker Sportsklubb   6 -5 -45,45 % 
Vesterålen Sykkelklubb   4 -3 -42,86 % 
Fossum IF - Triathlon   28 -19 -40,43 % 
Runar IL   6 -4 -40,00 % 
Telavåg Idrettslag   5 -3 -37,50 % 
Skagerrak Sportsklubb   99 -59 -37,34 % 
Bergen Triathlon Club   237 -139 -36,97 % 
CK Elverum   2 -1 -33,33 % 
Glåmdal Sykkelkl   6 -3 -33,33 % 
Grenland SK   4 -2 -33,33 % 
Snøgg Svømmeklubb   4 -2 -33,33 % 
Dolphin Masters Svømmeklubb   7 -3 -30,00 % 
Soon Triathlonklubb   79 -32 -28,83 % 
Askøy Sykkel og Triathlonklubb   12 -4 -25,00 % 
Lillehammer Svømmeklubb   9 -3 -25,00 % 
Kristiansand Triathlon   139 -46 -24,86 % 
Lofoten Triatlonklubb   135 -44 -24,58 % 
Horten Triathlon Klubb   25 -8 -24,24 % 
Trio, IL   16 -5 -23,81 % 
Arendal Triathlon  (gruppe)   293 -91 -23,70 % 
Trollveggen Triathlon Klubb - triathlon   33 -7 -17,50 % 
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Sportsklubben Ceres   5 -1 -16,67 % 
Sørumsand Idrettsforening   15 -3 -16,67 % 
Asker Triathlon Klubb   160 -30 -15,79 % 
Fredrikstad Triatlonklubb   86 -16 -15,69 % 
Cykleklubben Sotra   22 -4 -15,38 % 
Eidanger Idrettslag   19 -3 -13,64 % 
Norodd, IL   21 -3 -12,50 % 
Sirma IL   7 -1 -12,50 % 
Drammen Triathlon Club   81 -7 -7,95 % 
Stavanger Friidrettsklubb   37 -3 -7,50 % 
Tønsberg Triathlonklubb   705 -49 -6,50 % 
Follo Sykkelklubb   16 -1 -5,88 % 
Mysen Svømmeklubb   17 -1 -5,56 % 
Grimstad Triathlon   173 -10 -5,46 % 
Hyen IL   34 -1 -2,86 % 
Nordstrand IF   38 -1 -2,56 % 
Bodø Cykleklubb   57 -1 -1,72 % 
Fauske IL Sykkel   2 0 0,00 % 
Fusa Sykkelklubb   2 0 0,00 % 
Gjerstad Idrettslag   3 0 0,00 % 
Halden Triathlonklubb   20 0 0,00 % 
Harstad Cykleklubb (Hck)   10 0 0,00 % 
Hof IL   27 0 0,00 % 
Idrettslaget Skade   3 0 0,00 % 
Kolbotn IL   14 0 0,00 % 
Lunderseter IL   2 0 0,00 % 
Lyn Ski   16 0 0,00 % 
Mandal Cykleklubb   1 0 0,00 % 
Meløy Svømmeklubb   2 0 0,00 % 
Nanset IF   14 0 0,00 % 
Nordhordland Sykkelklubb   3 0 0,00 % 
Oppegård IL   2 0 0,00 % 
Oslo Politis IL   67 0 0,00 % 
Torvikbukt IL   2 0 0,00 % 
Tromsø Triathlonklubb   68 0 0,00 % 
Hardangervidda Triatlon Klubb   37 1 2,78 % 
Ågotnes Triathlonklubb   37 1 2,78 % 
Risør IL   29 1 3,57 % 
Tambarskjelvar IL   29 1 3,57 % 
Åsane Cykle Klubb   51 2 4,08 % 
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Raufoss og Gjøvik Sykleklubb   33 2 6,45 % 
Ullensaker Cykleklubb   14 1 7,69 % 
Åslia Skilag   13 1 8,33 % 
Bjugn il   62 5 8,77 % 
Sola Triathlonklubb   49 4 8,89 % 
Hero, IK   10 1 11,11 % 
Høybråten og Stovner IL   19 2 11,76 % 
BRYNE TRIATLONKLUBB   381 42 12,39 % 
Knaben Og Fjotland Il   9 1 12,50 % 
Lørenskog Cykleklubb   9 1 12,50 % 
Bergkameratene, IL - Triathlon   144 17 13,39 % 
Lysefjorden Sportsklubb   58 7 13,73 % 
Bømlo Sykkelklubb   8 1 14,29 % 
Børsa Idrettslag   7 1 16,67 % 
Senja Cykleklubb   7 1 16,67 % 
Viking Turn og Idrettsforening   7 1 16,67 % 
Horten og Omegn's Cykleklubb   19 3 18,75 % 
NTNUI   87 14 19,18 % 
Bergen Cykleklubb   12 2 20,00 % 
Hamar IL   18 3 20,00 % 
Stavanger Triathlon Klubb   88 15 20,55 % 
Sagene IF   16 3 23,08 % 
Førde CK   15 3 25,00 % 
Tofte Fremad IF   10 2 25,00 % 
Mandalitten Sportsklubb   13 3 30,00 % 
Mandag IK   8 2 33,33 % 
Skarphedin, Idrettslaget   4 1 33,33 % 
Åseral idrettslag   4 1 33,33 % 
Fet Svømmeklubb   99 26 35,62 % 
Bærum og Omegn Cykleklubb   47 16 51,61 % 
Royal Sportsklubb   45 17 60,71 % 
Oslostudentenes Idrettsklubb   59 27 84,38 % 
Ringerike Sykkelklubb   2 1 100,00 % 
Kvitsøy Idrettslag   13 7 116,67 % 
Triton Lillestrøm svømme- og triatlonklubb   122 74 154,17 % 
Nittedal Triathlonklubb - Triathlon   264 187 242,86 % 
Senja Sportsklubb   9 7 350,00 % 
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Dato 23. august 2021 
 
Arild Mjøs Andersen   Alf Erik Malm 
President    Visepresident 
 
Karen Hasselberg Sørensen  Line Wagener 
Styremedlem    Styremedlem 
 
Pål Magndal    Anette Brurås 
Styremedlem    Styremedlem 
 
Trond Karlsen    Trude Høyert 
Vara    Vara 
 


