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Valgkomiteens oppgaver
Valgkomiteen i Norges Triatlonsforbund har jfr. Lov for Norges Triatlonforbund i oppgave å innstille
kandidater til øvrige tillitsverv som skal velges på forbundstinget. Valgkomiteen velges av
forbundstinget på fritt grunnlag etter innstilling fra styret. Medlem av valgkomiteen som selv blir kandidat
til et verv, plikter å tre ut av valgkomiteen, med mindre medlemmet skriftlig meddeler valgkomiteen og
forslagstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.
Valgkomiteen skal jfr. Lov for Norges Triatlonforbund innstille kandidater til følgende tillitsverv som skal
velges på forbundstinget:
•
•
•
•

Styre med president, visepresident, fire styremedlemmer og to varamedlemmer.
Kontrollkomité med leder, to medlemmer og to varamedlemmer.
Disiplinærutvalg med leder, to medlemmer og to varamedlemmer.
Lovutvalg med to medlemmer.

Minst ett styremedlem skal være under 26 år på valgtidspunktet.
Valgkomiteens innstilling skal tilfredsstille de krav til kjønnsfordeling og valgbarhet i styret, komiteer og
utvalg som er gitt i Lov for Norges Triatlonforbund.

Valgkomiteens sammensetning
Valgkomiteen i Norges Triatlonforbund har fra og med forbundstinget i Norges Triatlonforbund 17.
november 2019 hatt følgende sammensetning:
Verv

Navn

Klubb

Leder

Henning Andersson

Trondheim Triatlonklubb

Medlem

Janne Bjørnsen

Stavanger Triathlon Klubb

Medlem

Thomas Henriksen

Nesodden Sykkelklubb

Varamedlem

Mariann Meinich-Bache

Sola Triathlonklubb

Beretning for valgkomiteens arbeid i perioden
Det første møtet i valgkomiteen ble avholdt 15. oktober 2020. Valgkomiteen har etter dette møttes
jevnlig, og fra og med sommeren 2021 hatt oftere møter. I den siste perioden før levering av
innstillingen til forbundstinget har valgkomiteen møttes hver andre uke eller oftere. Valgkomiteen har
kun hatt møter ved hjelp av digitale kommunikasjonsplattformer. Dette gjelder både møtene i
valgkomiteen og intervjuer med kandidater til verv i Norges Triatlonforbund.
I Norges Triathlonforbund velges alle verv i styret, kontrollkomité, disiplinærutvalg og lovutvalg for to år
av gangen. Det betyr at alle verv er på valg ved hvert forbundsting. Dette medfører at valgkomiteen har
i oppgave å innstille kandidater til totalt 20 verv i Norges Triatlonforbund.
I arbeidet har valgkomiteen benyttet seg av Veiledningshefte for valgkomité som er tilgjengelig på
Norges Triatlonforbunds nettsider. Veiledningen har vært til spesielt god hjelp i forbindelse med
planlegging av temaer og spørsmål til intervjuer med nåværende medlemmer av styret og mulige
kandidater til verv i styret.
Valgkomiteen har lagt noen overordnede prinsipper til grunn for arbeidet med innstilling av kandidater til
styre, kontrollkomité, disiplinærutvalg og lovutvalg. Disse har vært:
•
•
•
•

En grad av kontinuitet blant de som velges.
Geografisk spredning mellom de klubbene de som velges representerer.
Representasjon fra både større og mindre triatlonklubber.
Kandidatene skal ha kompetanse og motivasjon til å utføre vervet de innstilles til.
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I tilfeller hvor noen av disse overordnede prinsippene har kommet i konflikt med hverandre har
valgkomiteen gjort en helhetlig prioritering av hvilken løsning som er til det beste for Norges
Triatlonforbund og norsk triatlon.
For å komme i kontakt med klubbene har valgkomiteen deltatt på Lederforum i Norges Triathlonforbund
i november 2020, sendt ut informasjon som del av nyhetsbrev til klubbene fra Norges Triatlonforbund
og kontaktet et utvalg av klubbene ved hjelp av SMS med forespørsel om de hadde innspill til
valgkomiteens arbeid. Noen klubber har tatt kontakt med valgkomiteen og kommet med innspill til
arbeidet. Denne kontakten har resultert i flere kandidater til verv i Norges Triatlonforbund, og noen av
disse er blant de kandidatene valgkomiteen har valgt å innstille. Valgkomiteen oppfordrer klubbene til å
engasjere seg aktivt i valgkomiteens arbeid også i fremtiden.

Arbeid med innstilling til president i styret
I forbindelse med valgkomiteens første intervju med nåværende president i Norges Triatlonforbund,
Arild Mjøs Andersen, ble det tydeliggjort ovenfor valgkomiteen at han kunne tenke seg å ikke fortsette i
vervet som president. En sentral del av valgkomiteens arbeid med innstillingen til nytt styre har derfor
vært å indentifisere om det er andre mulige kandidater til vervet som president og hvilke av disse som
er aktuelle.
I dette arbeidet valgte valgkomiteen å identifisere mulige kandidater blant medlemmene av det
nåværende styret og blant personer som ikke er del av det nåværende styret. Valgkomiteen snakket
totalt med fire mulige kandidater til vervet som president, hvorav to av disse viste interesse for å delta
videre i prosessen. Valgkomiteen har gjennomført intervju med de aktuelle kandidatene som var
spesifikt rettet mot vervet som president. I tillegg har valgkomiteen hatt samtaler med ulike personer i
og utenfor triatlonmiljøet for å danne seg et bedre grunnlag i prosessen.
Gjennom arbeidet har valgkomiteen fått kjennskap til at Norges Triatlonforbund de siste årene har hatt
en vanskelig økonomisk situasjon, som man har arbeidet med å komme seg ut av. Valgkomiteen har
inntrykk av at dette arbeidet fortsatt pågår. I dette arbeidet mener valgkomiteen det er viktig med
kontinuitet i styret og inngående kjennskap til Norges Triatlonforbunds nåværende situasjon. Dette for å
sikre at Norges Triatlonforbund i løpet av de kommende årene får bedre forutsetninger for å skape
aktivitet i triatlonklubbene i hele Norge.
Presidenten skal representere Norges Triatlonforbund i møter med Norges idrettsforbund og olympiske
og paralympiske komité og de internasjonale særidrettsforbundene Europe Triathlon og World
Triathlon. Det er derfor viktig at presidenten har kjennskap til disse organisasjonene og evne til å
fremme Norges Triatlonforbunds interesserer ovenfor disse organisasjonene på en god måte. I tillegg
ønsker valgkomiteen en president som er synlig i triatlonmiljøet og ovenfor triatlonklubbene.
Disse forutsetningene har i stor grad påvirket hvilken kandidat valgkomiteen ønsker å innstille som
president i Norges Triatlonforbund for de kommende to årene. Valgkomiteen har besluttet å innstille
Anette Brurås som kandidat til president i Norges Triatlonforbund.

Arbeid med innstilling til styret
Valgkomiteen har, i arbeidet med innstilling av kandidater til nytt styre, intervjuet president,
visepresident, medlemmer og varamedlemmer i det nåværende styret, som blant annet har svart på om
de kan tenke seg å fortsette i styret. Disse intervjuene har dannet grunnlaget for hvor mange nye
kandidater til styret valgkomiteen minst har hatt behov for å finne frem til. Valgkomiteen har ønsket å ha
mange nok nye kandidater til styret til vurdering, for å unngå en situasjon hvor man hadde færre
kandidater enn nødvendig til styret.
Som en del av arbeidet har valgkomiteen også hatt samtaler med de fast ansatte og enkelte
landslagsutøvere i Norges Triatlonforbund. Både de ansatte og landslagsutøverne er viktige personer i
Norges Triatlonforbunds arbeid med å nå målene i strategiplanen, og valgkomiteen har derfor sett på
dette som en viktig del av arbeidet.
Valgkomiteen har i arbeidet med å innstille kandidater til medlemmer og varamedlemmer i styret i
Norges Triatlonforbund intervjuet syv nye mulige kandidater. I tillegg har flere andre kandidater blitt
spurt om de var interessert. Et av valgkomiteens fokusområder har vært å innstille et styre som er i
stand til å ivareta de seks satsingsområdene i strategiplanen. Valgkomiteen oppfatter at innstillingen til
nytt styre er i stand til å ivareta disse satsingsområdene, og er i henhold til de overordnede prinsippene
for arbeidet som valgkomiteen har lagt til grunn.
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Arbeid med innstilling til Kontrollkomité
I arbeidet med å innstille kandidater til kontrollkomiteen har valgkomiteen vektlagt kompetanse, erfaring
og kontinuitet. Valgkomiteens oppfatning har vært at den nåværende kontrollkomités medlemmer har
innehatt den kompetanse og motivasjon som trengs for å ivareta kontrollkomiteens oppgaver. Alle i
kontrollkomiteen har blitt spurt av valgkomiteen om de ønsker gjenvalg. Noen har takket ja til gjenvalg
og noen har ikke ønsket å være med videre.

Arbeid med innstilling til Disiplinærutvalg
I arbeidet med å innstille kandidater til disiplinærutvalget har valgkomiteen vektlagt kompetanse,
erfaring og kontinuitet. Valgkomiteens oppfatning har vært at det nåværende disiplinærutvalgets
medlemmer har innehatt den kompetanse og motivasjon som trengs for å ivareta disiplinærutvalgets
oppgaver. Alle i disiplinærutvalget har blitt spurt av valgkomiteen om de ønsker gjenvalg. Noen har
takket ja til gjenvalg og noen har ikke ønsket å være med videre. Valgkomiteen har i arbeidet med å
innstille kandidat til ny leder av disiplinærutvalget søkt etter en person med god kjennskap til og erfaring
med å praktisere Norges Triatlonforbunds konkurransereglement. Dette kan for eksempel være en
person med erfaring som hoveddommer eller teknisk delegat i triatlonkonkurranser. Valgkomiteen
oppfatter at vi innstiller en person som innehar den nødvendige kompetansen og erfaringen for å være
leder av disiplinærutvalget.

Arbeid med innstilling til Lovutvalg
I arbeidet med å innstille kandidater til lovutvalget har valgkomiteen vektlagt kompetanse, erfaring og
kontinuitet. Valgkomiteens oppfatning har vært at det nåværende lovutvalgets medlemmer har innehatt
den kompetanse og motivasjon som trengs for å ivareta lovutvalgets oppgaver. Derfor innstiller
valgkomiteen begge medlemmene av lovutvalget til gjenvalg.
I oktober 2021 ble valgkomiteen gjort oppmerksom på at det på forbundstinget i 2019 ble valgt ett
varamedlem for lite til disiplinærutvalget og ett varamedlem for mye til lovutvalget, jfr. det som er gitt i
Lov for Norges Triatlonforbund. Valgkomiteen oppfatter at dette ikke har hatt noen betydning for
disiplinærutvalget eller lovutvalgets arbeid i perioden. I vår innstilling har valgkomiteen innstilt det antall
varamedlemmer som er gitt i Lov for Norges Triatlonforbund.
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Innstilling til styre
Valgkomiteens innstilling til sak 14 a) og b) på forbundstinget er vist i tabellen under.
Verv

Navn

Klubb

President

Anette Brurås

Åsane Cykle Klubb

Visepresident

Alf-Erik Malm

Stavanger Triathlon Klubb

Medlem under 26 år

Endre Espedal

Haugesund Triatlonklubb

Medlem

Vibeke Stærkebye Nørstebø

Trondheim Triatlonklubb

Medlem

Ronnie Maas Pedersen

Lofoten Triatlonklubb

Medlem

Tone Kristiansen

Nordstrand IF

Varamedlem

Jan Terje Omdal

Kristiansand Triathlon

Varamedlem

Trude Høyert

Soon Triathlonklubb

Innstilling til kontrollkomité
Valgkomiteens innstilling til sak 14 c) på forbundstinget er vist i tabellen under.
Verv

Navn

Klubb

Leder

Erik Guldhav

Kolbotn IL

Medlem

Ane Gjengedal Hellesøy

Bergen Triathlon Club

Medlem

Beate Brekne

Stavanger Triathlon Klubb

Varamedlem

Henrich Henriksen

Tønsberg Triathlonklubb

Varamedlem

Anne Marie Hausland

Arendal Triathlon
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Innstilling til disiplinærutvalg
Valgkomiteens innstilling til sak 14 d) på forbundstinget er vist i tabellen under.
Verv

Navn

Klubb

Leder

Pernille Dørstad

Oslofjord Triatlon

Medlem

Geir Iden

Åsane Cykle Klubb

Medlem

Jakob Korsgaard

Sola Triathlonklubb

Varamedlem

Monika Magndal

Nittedal Triathlonklubb

Varamedlem

Pål Mikal Høien

Trondheim Triatlonklubb

Innstilling til lovutvalg
Valgkomiteens innstilling til sak 14 g) på forbundstinget er vist i tabellen under.
Verv

Navn

Klubb

Medlem

Line Amlund Hagen

Hardangervidda Triatlon Klubb

Medlem

Erik Jungeling

Hamar IL
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Presentasjon av innstilte kandidater til styret
President – Anette Brurås
Alder:

46 år

Klubb:

Åsane Cykle Klubb

Yrke:

Leder i TietoEVRY

Anette Brurås er fra og bor i Bergen. Hun er mor til to
tenåringer, hvorav en av de konkurrerer i Rekrutt-klassen i
triatlon. Anette er utdannet siviløkonom fra Norges
Handelshøyskole og jobber til daglig som leder i IT-selskapet
TietoEVRY. Hun er stolt medlem av Åsane Cykle Klubb, hvor
hun også er medlem av styret.
De to siste årene har Anette vært medlem av styret i Norges
Triatlonforbund, hvor hun også har vært leder for
Arrangementsutvalget. I tillegg har Anette
organisasjonserfaring fra svømmeklubb og ODA-nettverket, et
nettverk for kvinner i IT-bransjen.
Som en del av styrearbeidet i Åsane Cykle Klubb har Anette vært med og startet opp selskapet Bergen
Triathlon Events AS, som blant annet skal arrangere World Triathlon Cup i Bergen i 2022. Selskapet
eies 50 % av Bergen Triathlon Club og 50% av Åsane Cykle Klubb. Anette er per dags dato styreleder
for Bergen Triathlon Events AS, men vil tre ut av rollen som styreleder i selskapet dersom hun velges til
president i Norges Triathlonforbund.
"Jeg har engasjert meg i triatlon for å kunne bidra til at flere kan oppleve
denne sporten – både de yngste og de eldste. Mine helter er de i Age Group
70+ som jeg møter på EM og VM-konkurransene."

Visepresident – Alf-Erik Malm
Alder:

48 år

Klubb:

Stavanger Triathlon Klubb

Yrke:

Forretningsutvikler hos Global Health
Technology

Alf-Erik Malm bor i Stavanger og har fem barn. Han er
utdannet markedsøkonom, legemiddelkonsulent og mentor, og
arbeider til daglig som forretningsutvikler innen medisinsk
utstyr i Global Health Technology.
De to siste årene har Alf-Erik vært visepresident i styret i
Norges Triatlonforbund, hvor han også har vært leder for
Markeds- og kommunikasjonsutvalget. I tillegg har han vært
leder i Stavanger Triathlon Klubb i fire år, og er nå
medlem av styret i klubben.
Alf-Erik har 25 års erfaring fra næringslivet, hvor han blant annet har arbeidet som daglig leder i 10 år.
"Jeg brenner for å utvikle gode rammer for triatlon i Norge, og økt tilvekst av
barn og ungdom engasjerer meg."
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Medlem – Endre Espedal
Alder:

23 år

Klubb:

Haugesund Triatlonklubb

Yrke:

Student i Økonomi og Administrasjon
ved Høgskulen på Vestlandet

Endre Espedal er fra Haugesund og er student på andre året
av en bachelor i Økonomi og Administrasjon ved Høgskulen på
Vestlandet. I tillegg arbeider han nå i en deltids studentstilling i
eiendomsselskapet Entra, og har tidligere arbeidet som
deltidsansatt hos Spinn Sykkelshop i Haugesund.
Triatlon vært en stor del av livet til Endre helt siden han gikk fra
å spille fotball til å begynne med triatlon i Haugesund
Triatlonklubb i 2013. I sin første sesong ble han helt betatt
sporten på grunn av det gode og inkluderende miljøet hvor alle
ble inkludert uavhengig av nivå og ambisjoner. Mye god
trening sammen med vennene i Haugesund Triatlonklubb
førte til at han ble tatt ut på landslaget i triatlon i 2014.
Gjennom syv sesonger på landslaget i triatlon har Endre hatt gleden av å konkurrere internasjonalt i
både Europa og resten av verden. Blant høydepunktene finner man en 8. plass i junior-VM i 2017 og
topp 30 i World Triathlon Cup for elite i 2020. I tillegg til internasjonale prestasjoner har Endre vært en
ivrig deltaker i nasjonale mesterskap i Norge, og har blant annet vunnet Kongepokal, NM sprintdistanse
og NM normaldistanse.
"Det inkluderende miljøet, det sterke trenelaget og den sterke
prestasjonskulturen har vært med på å forme meg som person både på og
utenfor idrettsbanen. Jeg ville aldri vært den personen jeg er i dag uten denne
erfaringen. Nå som jeg har tatt steget bort fra toppidretten ønsker jeg å være
med og påvirke idretten og triatlon i Norge fra en annen rolle."

Medlem – Vibeke Stærkebye Nørstebø
Alder:

41 år

Klubb:

Trondheim Triatlonklubb

Yrke:

Forskningsleder på SINTEF

Vibeke Stærkebye Nørstebø er fra Uvdal og bor nå i
Trondheim. Vibeke er utdannet sivilingeniør i Industriell
Økonomi og Optimering og doktorgrad i Energi- og
prosessteknikk ved NTNU. I tillegg har hun gjennomført
Topptrener 2, som holdes i regi av NTNU og Olympiatoppen,
og enkeltemner innenfor Bevegelsesvitenskap ved NTNU.
Vibeke har arbeidet flere år som forsker ved ETH i Sveits og
hos SINTEF i Trondheim, og arbeider nå som forskningsleder
innenfor klima og miljø i SINTEF. Dette arbeidet har gitt henne
mye erfaring innenfor ledelse, administrasjon og
prosjektledelse.
Hun har lang erfaring fra idretten, både som utøver, trener og styreverv. Vibeke har erfaring som
assistenttrener for triatlonlandslaget, triatlontrener i Trondheim Triatlonklubb, langrennstrener i NTNUI
og Byåsen IL og friidrettstrener for barn i Sveits. Hun har også hatt styreverv i Fjellsportgruppa i
Trondhjems Turistforening og NTNUI Langrenn.
"Jeg brenner for en bærekraftig utvikling av idretten."
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Medlem – Ronnie Maas Pedersen
Alder:

48 år

Klubb:

Lofoten Triatlonklubb

Yrke:

Rektor ved Svolvær skole

Ronnie Maas Pedersen bor i Svolvær i Lofoten og har tre barn.
Ronnie er utdannet mellomfag idrett og adjunkt ved Høgskolen
i Bodø og har etterutdanning innen økonomi, styrekompetanse,
organisasjon og ledelse, medier og komminkasjon og
skoleledelse. Han arbeider nå som rektor ved Svolvær skole
som har ca. 550 elver og ca. 100 ansatte.
Ronnie har lang erfaring med styrearbeid i idrettslag og
organisering av idrettsarrangement. Han har tidligere vært
styreleder for Svolvær Svømmeklubb i to år og har siden 2016
vært leder for Lofoten Triatlonklubb. I tillegg har Ronnie vært
med på å arrangere NM i triatlon i Lofoten i 2019.
Ronnie har også erfaring som daglig leder for Lofotveggen Event, med ansvar for daglig drift, økonomi,
personalansvar og HMS. I tillegg har han arbeidet flere år som teknisk sjef ved Rica Hotel Svolvær.
Ved siden av styrearbeidet i Lofoten Triatlonklubb er Ronnie også en ivrig deltaker i
triatlonkonkurranser, med fokus på langdistanser, både i Norge og i utlandet. Han har blant annet
deltatt i Norseman, VM Age Group i triatlon og Ironman.
"Jeg brenner for organisasjonsutvikling og ønske om at triatlonsporten skal få
en større spredning nasjonalt. Skape en "folkesport", der alle opplever
inkludering og mestring. Jeg synes Age Group er et spennende og godt
konsept."

Medlem – Tone Kristiansen
Alder:

57 år

Klubb:

Nordstrand IF

Yrke:

Managing Director i Krogstads Shipping AS

Tone Kristiansen er fra Oslo og har tre voksne barn. Hun er utdannet
med en bachelor i Økonomi og Spansk fra Concordia College i USA
og videregåendekurs i Shipping og Befraktning fra
Shippingakademiet. Tone arbeider nå som Managing Director i
Krogstads Shipping, hvor hun også er eier.
Opp gjennom årene har Tone hatt styreverv i en rekke profesjonelle
organisasjoner i både Norge og utlandet. I tillegg har hun
videreutdanning i styrearbeid fra BI. Tone har også lang og bred
erfaring fra idretten. Hun var i mange år langrennsløper i Nordstrand
IF og på collage i USA, og har etter det vært deltatt i turrenn og
gateløp som en del av Team Aktiv mot Kreft.
Tone har de siste fem årene vært medlem av styret i Nordstrand IF Triatlon, og har det siste året vært
medlem av Arrangementsutvalget i Norges Triathlonforbund, hvor hun har arbeidet videreutvikling av
dommer- og funksjonærkursene.
"Triatlon er en fantastisk idrett med utrolig inkluderende og hyggelige
mennesker. Man er like velkommen med et lavt ambisjonsnivå som med
elitedrømmer. Jeg brenner for å få flere unge og kanskje særlig jenter med i
idretten, og jobbe for at de også blir i idretten. Jeg ønsker også å jobbe for å få
flere internasjonale konkurranser til Norge."
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Varamedlem – Jan Terje Omdal
Alder:

49 år

Klubb:

Kristiansand Triathlon

Yrke:

Ruskonsulent i Kristiansand kommune

Jan Terje Omdal bor i Kristiansand og har tre barn. Han er
utdannet vernepleier og har videreutdanning i rus og psykisk
helse, veiledning og voldsrisikovurdering og -håndtering.
Tidligere har han arbeidet innen rus og psykisk helse,
barnevern, konfliktråd og som foredragsholder innen temaene
vold og trusler. Jan Terje arbeider nå som ruskonsulent i
Kristiansand kommune.
Jan Terje har Trener 1 og Trener 2 i fotball og har vært
fotballtrener. Han har vært nestleder i landsforbund,
organisatorisk nestleder i politisk parti på fylkesnivå,
lokallagsleder og sittet en periode som
kommunestyrerepresentant. Har også hatt en rekke verv i FAU,
borettslag og skolestyrer.
Jan Terje har drevet med triatlon siden 2015. Inntil han nylig flyttet til Kristiansand var han varamedlem i
styret i Stavanger Triathlon Klubb, og de siste årene har han vært medlem av Markeds- og
kommunikasjonsutvalget i Norges Triatlonforbund.
"Jeg brenner for at triatlon skal være en breddeidrett for alle aldre og alle
samfunnslag, og for at folkehelse skal være et fokus."

Varamedlem – Trude Høyert
Alder:

51 år

Klubb:

Soon Triathlonklubb

Yrke:

Regnskapskontrollør i Skatteetaten

Trude Høyert er fra Skedsmo og bor nå i Son. Hun har arbeidet
med økonomi ved kemnerkontor i 30 år og har utdannet seg
gjennom jobben der. Nå arbeider hun som regnskapskontrollør
i Skatteetaten.
I 2013 var hun med på å starte Soon Triathlonklubb og har
vært en del av styret i klubben siden starten. Hun er i dag leder
i Soon Triathlonklubb. I tillegg har Trude tidligere vært medlem
av styret i Vestby Svømme- og Livredningsklubb og HSV
Fotball.
De to siste årene har Trude vært varamedlem i styret i
Norges Triatlonforbund. Der har hun også vært medlem av
Arrangementsutvalget, hvor hun har arbeidet med å
videreutvikle dommer- og funksjonærkursene til Norges
Triatlonforbund.
Trude har også erfaring fra svømming, hvor hun er utdannet Trener 1 og har hatt svømmekurs for barn
og voksne i mange år. Hun er en ivrig deltaker i triatlonkonkurranser, både i Norge og i utlandet.
"Jeg brenner for at triatlon fortsatt skal være en idrett som omtales for den
gode stemningen uansett nivå, rettferdige konkurranser, og alle de hyggelige
deltakerne og funksjonærene rundt i løypene."
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Valgkomiteen i Norges Triatlonforbund

Dato: 6. november 2021

Thomas Henriksen (Nov 10, 2021 20:04 GMT+1)

Henning Andersson

Janne Bjørnsen

Thomas Henriksen

Leder

Medlem

Medlem
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