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Åpning av Forbundstinget
Velkommen
Arild Mjøs Andersen ønsket velkommen til Forbundstinget

Hilsningstale fra Idrettsstyret
Sebastian Henriksen, medlem i Idrettsstyret, gratulerte med flotte prestasjoner og mye fokus på triatlon
for tiden. Han fulgte oss gjennom hele helgen og ønsket oss lykke til med tingforhandlingene.

Åpningstale fra Idrettsrådet i Trondheim
Anne-Lise Bratsberg fra Idrettsrådet i Trondheim ønsket oss velkommen til Trondheim.

Åpningstale fra presidenten av NTF
Arild Mjøs Andersen presenterte de som har vært med i styre og utvalg i den siste tingperioden. Han
presenterte også administrasjonen og trenerteamet, før har minnet salen om Norges Triatlonforbunds
visjon, formål og satsingsområder. Alle ble oppfordret til å gjennomføre Ren utøver og Rent idrettslag i
regi av Antidoping Norge.
Status for triatlon i Norge med utviklingen de siste årene ble framlagt, samt viktige strategiske
justeringer som styret har foretatt i den siste tingperioden. Videre ble salen orientert om de siste,
fantastiske resultatene oppnådd av det norske landslaget, samt deltakerne i VM i vintertriatlon og
agegroupmesterskap.
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1. Godkjennelse av de stemmeberettigede:
Presidenten ber Frank Pedersen lese opp navnene på delegatene som er tilstede:

KTL
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Fornavn
Arild Mjøs
Alf Erik
Pål
Anette
Trude
Trond
Erik
Erik
Henning
Fred Arthur
Fransesca
Kathrine
Nikolai
Charlotte
Fredrik
Kristen
Terje
Fredrik
Karoline
Kaja
Mikal
Sverre
Odd-arne
Trine Jahr
Joakim
Monika
Tone
Nora
Vidar
Marius
Ulrikke
Pål
Katrin
Ida Sofia
Frode
Jonas
Thomas
Maria Isabel
Nina
Beate
Snorre
Olav Kyrre
Oddmund Viskje
Brith Steiro
Bjarte
Håvar
Frank
Tyra
Hanne
Hjalmar August
Geir
Marit
Karen

Etternavn
Andersen
Malm
Magndal
Brurås
Høyert
Karlsen
Jungeling
Guldhav
Andersson
Asdal
Flateland
Lavik
Kalvenes
Kjekshus Bernau
Wexels
Stæger-Breisnes
Ørås
Lerfald
Johansen
Høvding
Iden
Flatebø
Rasmussen
Hegdahl
Almlöf
Magndal
Kristiansen
Friis-vollan
Goldfine
Genton
Gaare-Olstad
Brennhovd
Olaisen
Vaa
Ugland
Sundet
Wendelborg
Frang
Tveten
Lærum Berg
Gunnarschjå
Fjeld
Bleie
Didriksen
Eikås
Emaus
Holmgaard
Bardal
Stixrud
Schiøtz
Iden
Iden
Hasselberg Sørensen

Sekretariat
Lise Holmgaard
Kristin Bardal
Andreas Wathne
Andrea Vanebo

Trondheim
Trondheim
NTNUI
NTNUI

Klubb
Styret
Styret
Styret
Styret
Styret
Styret
Lovutvalget
Kontrollutvalget
Valgkomiteen
Arendal
Arendal
BTC
BTC
Bærumsvømmerne
Bærumsvømmerne
Eikefjord
Fredrikstad
Fredrikstad
Fredrikstad
Hardangervidda
Haugesund
Haugesund
Kristiansand
Nesodden
Nittedal
Nittedal
Nordstrand
NTNUI
NTNUI
Oslo Idrettslag
Oslo Idrettslag
Oslo Idrettslag
Oslofjord
Oslofjord
Oslofjord
Rye
Rye
Rye
Skagerrak
Skagerrak
Skagerrak
Soon
Soon
Soon
Stavanger
Tromsø
Trondheim
Trondheim
Trondheim
Tønsberg
Åsane
Åsane
Haugesund
22 klubber

Antall delegater
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Delegatnummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

48

Talerett
Talerett
Talerett

Talerett
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48 delegater har stemmerett og 3 har talerett
Presidenten la fram følgende forslag: De innregistrerte delegatene godkjennes.
Vedtak
(Enstemmig)
De fremmøte representantene ble enstemmig godkjent

2. Valg av ordstyrer
Presidenten la fram følgende forslag:

Kirsti Jaråker innstilles som ordstyrer/dirigent for Forbundstinget
Vedtak
(Enstemmig)
Forslag til ordstyrer godkjennes

3. Valg av referenter og tellekorps
Styrets forslag til referenter:

Per Morten Hjemgård og Erik Jungeling innstilles som referenter
Vedtak
(Enstemmig)
Referenter godkjennes

Disse innstilles som tellekorps: Styrets forslag til tellekorps:

Lise Holmgaard
Kristin Bardal
Andreas Wathne
Andrea Vanebo
Vedtak
(Enstemmig)
Tellekorpset godkjennes

4. Underskrive protokoll
Styrets forslag til to personer til å underskrive protokollen:

Odd Arne Rasmussen, Kristiansand og Kathrine Lavik, BTC
Vedtak

KTL
KTL
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(Enstemmig)
Forslaget til hvem som skulle underskrive protokollen ble godkjent.

5. Godkjennelse av innkallelsen
Styrets forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes
Det kom ingen innsigelser eller kommentarer
Vedtak
(Enstemmig)
Innkallelsen ble godkjent

6. Godkjennelse av sakslisten
Styrets forslag til vedtak: Sakliste godkjennes
Det er gjøres oppmerksom på at det er blitt ettersendt korrigereringer på sak nr 11.
Det kom ingen innsigelser eller kommentarer
Vedtak
(Enstemmig)
Sakslisten ble godkjent

7. Godkjennelse av forretningsorden
Ordstyrer leser styrets forslag til forretningsorden:
FORRETNINGSORDEN
1. Tinget ledes av den valgte dirigenten.
2. Protokollen føres av de valgte referentene.
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for
innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang.
Det kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede talere.
4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.
5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med klubbens/organisasjonens og
representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke
trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.
6. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke
stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
7. Forslag, hvem som har hatt ordet i sakene og vedtak med antall avgitte stemmer for og mot føres inn i
protokollen
Vedtak
(Enstemmig)
Forretningsorden ble godkjent

KTL
KTL
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Forslagene til endring i rekkefølge på sakslisten ble godkjent.
Av praktiske årsaker ble dette forslaget prioritert slik at vedkommende kunne presentere regnskapene
og økonomien på vegene av styret i de påfølgende sakene.

10. Innkommende forslag
Forslag 13
Presidenten la fra følgende forslag til vedtak:

Styret fremmer forslag om at Karen Hesselberg som økonomiansvarlig i styret frem til 31.10 gis talerett
under behandling av regnskapet og budsjettet (bestemmelse 4.1.7 -9).
Karen Hesselberg kom frem og redegjorde for styrets forslag og ba om delegatens godkjennelse
Vedtak
(Enstemmig)
Forslag om å gi Karen Hesselberg talerett ble godkjent

8. Beretninger
Arild Mjøs Andersen introduserer administrasjons orienteringer:
Breddesjef
Frank Pedersen orienterer om sitt arbeid og status på de punktene i strategien for perioden 2020 – 2024
som ligger under hans ansvarsområde. Det ble også orientert om kurs og utdanningsløp for
funksjonærer, dommere og trenere. Samt arbeidet for barn og unge, og status for parautøvere.
Sportsjef
Arild Tveiten orienterer om Elite og landslaget og hvilke resultater utøverne har prestert i år. I strategien
var det konkretisert målsetninger om deltagelser og medalje i OL, uten at man nødvendigvis hadde
kompetanse om hva som skulle til for å innfri. Likevel kunne Arild krysse av for innfridd. Han orienterte
også om økonomien rundt landslagsatsningen og fremhevet at dette mest sannsynlig er det billigste OLgullet noensinne.
Markedssjef
Per Morten Hjemgård orienterer om markedsarbeidet fra hans startet 1.mars. En orientering om
rammene for markedsarbeidet, hvilke sponsorer som vi ønsker på plass og hva som er status av
sponsorene.

Styrets årsberetning for 2019
Presidenten la fram følgende forslag:

Styrets årsberetning for 2019 vedtas
Vedtak
(Enstemmig)
Årsberetning for 2019 ble godkjent

Styrets årsberetning for 2020
Presidenten la fram følgende forslag:

KTL
KTL
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Styrets årsberetning for 2020 vedtas
Vedtak
(Enstemmig)
Årsberetning for 2020 ble godkjent

Lovutvalgets beretning for tingperioden 2019 – 2021
Lovutvalgets leder Erik Jungeling orienterer om utvalgets arbeid og la fram følgende forslag:

Lovutvalgets beretning for tingperioden 2019 – 2021 godkjennes
Vedtak
(Enstemmig)
Lovutvalgets beretninger ble godkjent

Disiplinærutvalget
Ordstyrer leser høyt fra utvalgets beretning.
Styret la fram følgende forslag:

Disiplinærutvalgets beretning godkjennes.
Vedtak
(Enstemmig)
Disiplinærutvalgets beretning ble godkjent

Styrets foreløpige årsberetning for 2021
Presidenten la fram følgende forslag: Styrets foreløpige beretning tas til orientering
Vedtak
(Enstemmig)
Foreløpig årsberetning for 2021 ble tatt til orientering.

10. Innkommende forslag
Innkommet forslag fra styret som prioriteres behandlet ettersom det vil påvirke videre saksgang.
•

Forslag til samlet vedtak for innspill som er relatert til konkurranser og konkurranseregler og
som tinget godkjenner kan behandles under ett. Tinget delegerer myndighet til Styret å
nedsette et revisjonsutvalg for konkurransereglementet. Utvalget skal ta en fullstendig
gjennomgang av de kapitler i konkurranseregelverket det er kommet inn forslag for justering,
endring eller revidering på. Utvalget skal bestå av representanter fra arrangementsutvalget,
Elite, Age-Group, Barne-og Ungdomsutvalget og lovutvalget. Resultatet av arbeidet skal
sendes på høring og deretter gis styret myndighet til å beslutte endringer. Det er en ambisjon om
at arbeidet skal fullføres i god tid før sesongen 2022.

Dette gjelder for følgende saker som er meldt inn som forslag til Forbundstinget.

KTL
KTL
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Forslag nr: 1, 4, 5, 6 og 17.
#49 – Hjalmar Schiøtz spør om styrets forslag kan konkretiseres ytterligere
#31 – Pål Brennhovd ønsker ikke å støtte styrets forslag da de ønsker saken behandlet av tinget
#10 – Fred Arthur Asdal presiserer at de ønsker å si noe om hvert enkelt av disse punktene og derfor ikke
støtter styrets forslag.
Saken tas opp igjen når vi starter på Sak nr 10 – Innkommende forslag.

9. Årsregnskap
Årsregnskap 2019
Karen Hesselberg orienterer om regnskapet for 2019. Det er brukt mye ressurser på å rydde opp i
regnskapsføringen etter forrige regnskapsfører.
Ordstyrer leser revisorsberetning.
Kontrollutvalget
Erik Guldhav som leder av kontrollutvalget orienterer om hvem de er og hvordan de jobber og hva
som er utvalgets hensikt.
Leder av utvalget leser utvalgets beretning for 2019
Presidenten la fram følgende forslag:
Årsregnskapet 2019, inkludert revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapporter, godkjennes.
Vedtak
(Enstemmig)
Årsregnskapet for 2019 ble godkjent

Årsregnskap for 2020
Karen Hesselberg orienterer om regnskapet for 2020.
Ordstyrer leser revisorsberetning
Kontrollutvalgets leder Erik Guldhav orienterer om utvalgets beretning.
#47 Tyra Bardal – stiller spørsmål om disponeringer rundt post 3 på vegne av barne- og
ungdomsutvalget. Henstiller til at kontrollutvalget ser på disse utgiftspostene for å sikre at midler som
er dedikert til spesifikke aktiviteter er disponert riktig.
Karen Hesselberg gir en kort orientering utgiftspostene og henviser til Bjørnstad-Northern.
Generalsekretær Gabrielle Bjørnstad-Northern gir en videre forklaring på hva midlene går til og hvilke
utgifter som ligger i postene.
Erik Guldhav - kontrollutvalget er blitt orientert om saken og gir en kort forklaring, og henstiller til at
styret gir detaljert forklaring på epost til

KTL
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#47 Tyra Bardal -vi ønsker å få vite hva de 700.000 er gått til. De vil få en forklaring på utgiftene i
postene pr epost.
Presidenten la fram følgende forslag
Årsregnskapet 2020, inkludert revisjonsberetning og kontrollutvalgets rapporter, godkjennes.
Vedtak
(Enstemmig)
Årsregnskapet for 2020 ble godkjent

Orienteringssak – Økonomien til Triatlonskolen som er et separat regnskap.
Regnskap til utvikling av triatlonskolen som er finansiert av Sparebankstiftelsen.
Orientering
Regnskapet til triatlonskolen er tatt til orientering

Foreløpig regnskap for 2021
Karen Hesselberg orienterer om postene i regnskapet
Kontrollutvalgets leder Erik Guldhav orienterer:
Det er ikke laget noen beretning til foreløpig årsregnskap da det ikke er normalt å gjøre. En generell
kommentar er: det ser veldig mye bedre ut nå enn tidligere.
Orientering
(Enstemmig)

Foreløpig årsregnskap 2021 tas til orientering

10. Innkommende forslag
Forslagene 1,4,5,6, 17 omhandler det samme tema og behandles samtidig, men hver for seg.
Styremedlem Anette Brurås orienterer om forslaget og forklarer hvorfor de ønsker å behandle sakene
som er nevnt over.
Styret forslag til vedtak er å behandle disse sakene i de fora hvor det kan føres gode diskusjoner og
meningsutvekslinger slik at alle blir hørt.
Anette Brurås la fram følgende forslag på vegne av styret, som var omforent med lovutvalget:
Forslag til samlet vedtak for innspill som er relatert til konkurranser og konkurranseregler og som
tinget godkjenner kan behandles under ett. Tinget delegerer myndighet til Styret å nedsette et
revisjonsutvalg for konkurransereglementet. Utvalget skal ta en fullstendig gjennomgang av de
kapitler i konkurranseregelverket det er kommet inn forslag for justering, endring eller revidering på.
Utvalget skal bestå av representanter fra arrangementsutvalget, Elite, Age-Group, Barne- og
Ungdomsutvalget og lovutvalget. Resultatet av arbeidet skal sendes på høring og deretter gis styret

KTL
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myndighet til å beslutte endringer. Det er en ambisjon om at arbeidet skal fullføres i god tid før
sesongen 2022.
Det gis en pause på 10 minutter for at de som har foreslått sakene kan samsnakke og sjekke om de
kan forenes styrets innstilling om behandling av sakene.
Ordstyrer ber om at de som har fremmet ovennevnte saker kommer frem og orienterer om sin
beslutning av forslaget som er kommet fra styret og som er diskutert i pausen.
Forslagstiller nr. 1
# 47 Tyra Bardal - orientering om forslagstillerens beslutning: – Svar NEI. – de har et alternativt forslag.
# Pål Brennhovd fra OI – begrunner avgjørelsen.
Forslagstiller nr. 4
#15 Fredrik Wexels fra Bærumssvømmerne:– Svar NEI – de mener at Tinget må behandle saken.
Forslagsstiller nr. 5
#41 Olav Kyrre Fjeld fra Soon Triathlon; – Svar NEI – det støttes ikke. Vi ønsker diskusjon av forslaget
på tinget.
Forslagstiller nr. 6
#41 Olav Kyrre Fjeld fra Soon Triathlon; – Svar NEI – det støttes ikke. Ønsker tingets beslutning.
Forslagstiller nr.17
#46 Frank Holmgaard fra Trondheim Triathlonklubb; – Svar NEI – forslaget støttes ikke, ønsker Tingets
beslutning.
Orientering
Ordstyrer konkluderer med at partene ikke har kommet til enighet og at forslagene vil bli behandlet hver
for seg.

#37 Isabel Frang stiller spørsmål om en konkretisering om hvordan stemmeavgivningen vil foregå.

10. Innkommende forslag
Forslag 1, fra: Bærumssvømmerne, Røa IL, OI Triatlon, barne- og ungdomsutvalget
#47 – Tyra Bardal orienterer om forslag til vedtak på vegne av forslagsstillere
NTF Konkurransereglement av 28.01.2019: regel om begrensninger i utveksling for ungdom:
Forslag til vedtak:
Punkt 17.2.6 i NTF konkurransereglement fjernes fra og med 01.01.2022.
Anette Brurås fra styret orienterer om styrets innstillinger – de støtter ikke forslaget.
Mange gode poenger. Ønsker å se dette i forbindelse med aspirantklasse og supersprint og
supersprintcup. Derfor mener vi det er viktig å se mer helhetlig på dette.

KTL
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Styrets alternative forslag:
Tinget delegerer myndighet til Styret å vedta nye rammer for triatlon for ungdom i aldersgruppen 1316 år slik at det understøtter og tar inn over seg de utfordringene som innkomne forslag belyser.
Norges Triathlonforbund skal sikre at vi har arrangementer som støtter rekruttering til sporten,
samtidig som det skal tilrettelegge for ungdommer som tidlig har et ønske om å utvikle seg mot å
kunne konkurrere internasjonalt i junior alder.
Dette forslaget trekkes til fordel for nytt forslag:
Forslag til samlet vedtak for innspill som er relatert til konkurranser og konkurranseregler og som
tinget godkjenner kan behandles under ett. Tinget delegerer myndighet til Styret å nedsette et
revisjonsutvalg for konkurransereglementet. Utvalget skal ta en fullstendig gjennomgang av de
kapitler i konkurranseregelverket det er kommet inn forslag for justering, endring eller revidering på.
Utvalget skal bestå av representanter fra arrangementsutvalget, Elite, Age-Group, Barne- og
Ungdomsutvalget og lovutvalget. Resultatet av arbeidet skal sendes på høring og deretter gis styret
myndighet til å beslutte endringer. Det er en ambisjon om at arbeidet skal fullføres i god tid før
sesongen 2022
Erik Jungeling fra Lovutvalget orienterer om sin innstilling – de støtter ikke forslagsstiller, men støtter
styrets forslag.
Konkurranseklassene er satt opp for de som vil satse på triatlon. Inngangen til triatlon skal ikke være
konkurranseklassene. Nybegynnere skal inn på aspirantklassene. Det er feil tilnærming. Og det er for
få konkurranser tilbudt i aspirant. Tunge utveksling i unge aldersgrupper blir idrettsfaglig feil
prioritering i disse aldersgruppene. Vi mener problemet som er adressert ikke løses ved dette
forslaget, men ved å justere hvilke konkurranser.
#46 – Frank Holmgaard
Det bes om det tas hensyn til de vi verdiene vi har når vi vurderer disse regelendringene for veldig
unge utøverne – forslaget støttes ikke.
#50 Geir Iden – Åsane CK
Vi tror dette ikke er veien å gå. – Forslaget støttes ikke.
#2 Alf Erik Malm
Styret er ikke uenig i alle forslagene – de kommer med et forslag om å invitere involverte parter til
dialog ref. tidligere nedstemt forslag til behandling av blant annet dette forslaget.
#41 Olav Kyrre Fjeld
Dette dreier seg om å senke terskelen for å få flere med i idretten.
#10 Fred Artur
Det trengs enkle regler/lover slik at vi gjør det enkelt for alle å bli med. Det er ikke alle som har så mye
ressurser.
#33 – Ida Sofie Vaa
Saken virker komplisert, og man burde ha gått med for styrets vedtak. Det er mange gode poenger for
og mot, så det trengs en god dialog.
Ordstyrer satte strek for at flere kunne tegne seg på talelisten etter #33.
Og det ble foreslått å gå til avstemning på forslaget.
Ordstyrer opphever streken, og det inviteres til nye innlegg.

KTL
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#41 – Olav Kyrre Fjeld
Kommer med alternativt forslag til votering.
Alternativ til styrets alternative forslag fra Soon Triathlon:
Forslag:
Tinget delegerer myndighet til Styret å nedsette et revisjonsutvalg for konkurransereglementet.
Utvalget skal ta en fullstendig gjennomgang av de kapitler i konkurranseregelverket det er kommet inn
forslag for justering, endring eller revidering på. Utvalget skal bestå av representanter fra
arrangementsutvalget, Elite, Age-Group, Barne-og Ungdomsutvalget og lovutvalget, samt en
representant fra hver av forslagstillerne. Resultatet av arbeidet skal sendes på høring og deretter gis
styret myndighet til å beslutte endringer. Det gis en frist til utgangen av 2022.
Merk: Uthevelser er tekst som er lagt til det opprinnelse forslaget fra styret.
Strykes. Det er en ambisjon om at arbeidet skal fullføres i god tid før sesongen 2022
Anette Brurås fra styret trekker sitt alternativ forslag og støtter Soons alternative forslag
Det stemmes over opprinnelige forslag:
Vedtak
1 stemme for forslaget
47 stemmer mot forslaget
Forslaget faller – ikke godkjent
Det stemmes over alternativt forslag fra Soon Triathlon:
Vedtak
(Enstemmig)
Alternativt forslag fra Soon Triathlon godkjennes.

10. Innkommende forslag
Forslag 4 fra: Bærumssvømmerne
Saken presenteres av Bærumsvømmerne ved Fredrik Wexels:
For å ønske å delta/og for oss å kunne rekruttere. Vi opplever at noen ungdommer synes at sprint er
for lang. Vi mener alder skal være opp til 18 år.
Endringer i aldersspenn på supersprint:
Forslag til vedtak:
Øke alderen til 18 år på supersprint for å sikre rekruttering og deltakelse hos nye medlemmer i ung
alder (15-18 år).
#7 Erik Jungeling – orientering om lovverket relatert til forslaget. Lovverket er tydelig på hvilken
fleksibilitet som ligger i de forskjellige klassene i konkurransene.
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#47 Tyra Bardal – om problemstillinger rundt at det få utøvere og man må slå i sammen
konkurransene.
#7 Erik Jungeling – Presiserer hva lovverket sier, og hva det åpner opp for.
# 2 Alf Erik Malm
Alternativt forslag om at vi må se på helheten rundt et komplekst tema.
Det stemmes over opprinnelige forslag:
Vedtak
4 stemmer for forslaget
Forslaget faller – ikke godkjent

Det stemmes over alternativt forslag fra styret med korrigereringer fra Soon:
Tinget delegerer myndighet til Styret å nedsette et revisjonsutvalg for konkurransereglementet.
Utvalget skal ta en fullstendig gjennomgang av de kapitler i konkurranseregelverket det er kommet inn
forslag for justering, endring eller revidering på. Utvalget skal bestå av representanter fra
arrangementsutvalget, Elite, Age-Group, Barne-og Ungdomsutvalget og lovutvalget, samt en
representant fra hver av forslagstillerne. Resultatet av arbeidet skal sendes på høring og deretter gis
styret myndighet til å beslutte endringer. Det gis en frist til utgangen av 2022.
Merk: Uthevelser er tekst som er lagt til det opprinnelse forslaget fra styret.
Strykes. Det er en ambisjon om at arbeidet skal fullføres i god tid før sesongen 2022
Vedtak
(Enstemmig)
Alternativt forslag fra styret med korrigereringer godkjennes.

10. Innkommende forslag
Forslag 5, fra: Soon Triathlonklubb
Olav Kyrre Fjeld fra Soon Triathlon orienterer om forslag nr. 5 - Aspirantklassen
Forslag til vedtak:
Aspirantklassen kan starte sammen med de andre i supersprintcup (ungdomscup), arrangør må sørge
for at det er forskjellige startnummer som tydeliggjør at hvem som er i hvilken klasse.
Anette Brurås orienterer om styrets innstilling og alternativt forslag til vedtak fra Forslag 1
#7 Erik – Lovutvalget – Det er en kompleksitet i dette med tanke på det regelverket som er ligger til
grunn for de forskjellige inndelingene i konkurranseklasser.
#10 – Fred Artur
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Enig at dette er komplekst og at det bør diskuteres i et utvalg. Setter spørsmålstegn ved om de vil
klare å overholde tidsfrister.
#4 Anette Brurås
Henviser til styrets opprinnelige forslag til vedtak. Presiserer hva et utvalg skal jobbe med –
kompleksiteter.
#10 Fred Artur – de innkommende forslagene går veldig mye på regelverk rundt arrangementer.

Det stemmes over opprinnelige forslag:
Vedtak
Ingen stemmer for forslaget
Forslaget faller – ikke godkjent

Det stemmes over alternativt forslag fra styret:
Tinget delegerer myndighet til Styret å nedsette et revisjonsutvalg for konkurransereglementet.
Utvalget skal ta en fullstendig gjennomgang av de kapitler i konkurranseregelverket det er kommet inn
forslag for justering, endring eller revidering på. Utvalget skal bestå av representanter fra
arrangementsutvalget, Elite, Age-Group, Barne-og Ungdomsutvalget og lovutvalget, samt en
representant fra hver av forslagstillerne. Resultatet av arbeidet skal sendes på høring og deretter gis
styret myndighet til å beslutte endringer. Det gis en frist til utgangen av 2022.
Vedtak
(Enstemmig)
Alternativt forslag styret godkjennes.

Orientering om videre saksgang fra ordstyrer:
Ordstyrer foreslår at vi etter lunsjen starter med VALGET.
Vedtak
(Enstemmig)
Endring av videre saksgang godkjennes

Oppstart etter lunsj
Tale av Alf Erik Malm til avtroppende president Arild Mjøs Andersen
Malm takker Andersen for et fantastisk bidrag til Triatlon-Norge gjennom alle de årene han har sittes
som president.
Musikalsk innsalg
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#1 Arild Mjøs Andersen – fremhever at vi må engasjere revisor før valget
Vedtak
(Enstemmig)
Endring av saksgangen godkjennes

13 - Engasjere revisor
#1 Arild Mjøs Andersen orienter om årsaken til ønske om å bytte revisor.
Forslag til ny revisor:
AS Revisjon
v/ Jon Inge Solberg
Daglig leder / Statsautorisert revisor / Autorisert regnskapsfører
Vedtak
(Enstemmig)
Ny revisor godkjennes

14 – VALG
Henning Anderson – leder av valgkomiteen orienterer om deres innstilling og deres beretning.
Valgkomiteen har hatt et omfattende arbeid med sin innstilling og har tatt hensyn til geografisk
tilhørighet, kjønnsbalanse og kontinuitet fra tidligere styre. De hadde fire kandidater til vervet som
president som de intervjuet. Han leser utvalget presentasjon av alle de som er innstilt til styret.
Ordstyrer spør om det er noen som har kommentarer eller innspill til valgkomiteens arbeid.
Ingen melder seg.
14.a) Vi starter med å velge president.
Forslag: Anette Brurås
Det er ikke kommet andre forslag.
Vedtak
(Enstemmig)
Anette Brurås velges som president

14.a) Vi skal velge visepresident.
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Forslag: Alf Erik Malm
Det er ikke kommet andre forslag.
Vedtak
(Enstemmig)
Alf Erik Malm velges som visepresident

14.b). Styremedlemmer
Forslag:

Vedtak
(Enstemmig)
Foreslåtte styremedlemmer godkjennes

14.b). Varamedlemmer.

Vedtak
(Enstemmig)
Foreslåtte varamedlemmer godkjennes

14.c) Valg av kontrollutvalg
Forslag:
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Vedtak
(Enstemmig)
Erik Guldhav som leder av kontrollutvalget godkjennes

14. c) Medlemmer til kontrollutvalget
Forslag:

Vedtak
(Enstemmig)
Foreslåtte medlemmer til kontrollutvalget godkjennes

14. c) Varemedlemmer til kontrollutvalget
Forslag:

Det er ikke kommet andre forslag.
Vedtak
(Enstemmig)
Foreslåtte medlemmer som varamedlemmer til kontrollutvalget godkjennes

14. d) Valg av disiplinærutvalg
Forslag:
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Alf Erik Malm fremmer benkeforslag om å innstille Karen Hesselberg Sørensen som leder av
disiplinærutvalget.
#50 Geir Iden – Jeg støtter innkommende forslag fra Alf Erik Malm.
#33 Ida Vaa – Støtter valgkomiteens forslag – Pernille Dørstad.
#9 Henning Anderson – Valgkomiteen står fast ved den innstilingen som er blitt fremmet og henstiller
til at det har vært god tid til å melde foreslå kandidaten tidligere.
#41 Olav Kyrre – Støtter benkeforslaget til Alf Erik Malm
#2 Alf Erik Malm Tilsvar til valgkomiteens sin innstilling – det er hennes arbeidsforhold som har gjort at
hun ikke er blitt lansert som en kandidat tidligere.
#34 Frode Ugland – Støtter valgkomiteen sin innstilling og henviser til at Pernille har mye erfaring og
vil være en glimrende kandidat.
Votering:
Det går til skriftlig votering. Delegatene skal skrives ett navn på den lappen de har fått utdelt.
Tellekorpset oppgir resultatet fra avstemningen:
Vedtak

Stemmer for Pernille: 18
Stemmer for Karen: 28
46 stemmer er avgitt og Karen Hesselberg Sørensen er valgt som leder av disiplinærutvalget
14.d) Valg av medlemmer til disiplinærutvalget
Forslag:

Vedtak
(Enstemmig)
Foreslåtte medlemmer av disiplinærutvalget godkjennes

14.d) Valg av varamedlemmer til disiplinærutvalget
Forslag:
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Det er ikke kommet andre forslag.
Vedtak
(Enstemmig)
Foreslåtte varamedlemmer av disiplinærutvalget godkjennes

Valg av medlemmer til Lovutvalget
Forslag:

Det er ikke kommet andre forslag.
Vedtak
(Enstemmig)
Foreslåtte medlemmer av lovutvalget godkjennes

14.e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner særforbundet er tilsluttet eller gi styret
fullmakt til å oppnevne representantene.
Alf Erik legger fram følgende forslag til vedtak: Styret gis fullmakt til å oppnevne representantene.

Ingen tok orden i saken.
Vedtak
(Enstemmig)
Styret gis fullmakt til å oppnevne representantene.

Valg av leder til valgkomite
Forslag
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Vedtak
(Enstemmig)
Innstillingen til leder av valgkomiteen godkjennes.

Medlemmer til valgkomiteen
Forslag:

Vedtak
(Enstemmig)
Foreslåtte medlemmer av valgkomiteen godkjennes

Varamedlemmer til valgkomiteen
Forslag:

Vedtak
(Enstemmig)
Foreslått varamedlem av valgkomiteen godkjennes

10. Innkommende forslag
Forslag 6, fra: Soon Triathlonklubb
Navnendringsforslag

Forslag til vedtak:
Endre navn fra supersprintcup til ungdomscup
#41 Olav Kyrre Fjeld orienterte sitt forslag. Supersprint er ikke et godt navn og mange blir skremt og
legger listen høyt.
Det stemmes over opprinnelige forslag:
Vedtak
25 stemmer for forslaget
17 stemmer imot forslaget
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Forslaget godkjennes

10. Innkommende forslag
Forslag 17, fra Trondheim Triatlonklubb

Forslag:
NTF Konkurransereglement punkt 6.2 endres fra og med 01.01.2022 til: 6.2 Inndeling av
aldersklasser i NM, UM, NC og Supersprint Cup i konkurranser …
# Frank Holmgård orienterer – de trekker forslaget til fordel for styrets alternative forslag under
fotutsetning at vi er med i behandlingen.

Det stemmes over alternativt forslag fra styret med Soons tilføyelser:
Tinget delegerer myndighet til Styret å nedsette et revisjonsutvalg for konkurransereglementet.
Utvalget skal ta en fullstendig gjennomgang av de kapitler i konkurranseregelverket det er kommet inn
forslag for justering, endring eller revidering på. Utvalget skal bestå av representanter fra
arrangementsutvalget, Elite, Age-Group, Barne-og Ungdomsutvalget og lovutvalget, samt en
representant fra hver av forslagstillerne. Resultatet av arbeidet skal sendes på høring og deretter gis
styret myndighet til å beslutte endringer. Det gis en frist til utgangen av 2022.
Vedtak
(Enstemmig)
Alternativt forslag fra styret godkjennes.

10. Innkommende forslag
Forslag 2, fra Røa IL

Røa er ikke tilstede for å presentere forslaget selv. Det henvises til teksten som vises på skjermen.
Forslag til vedtak:
Punkt 6.5.5 i NTF konkurransereglement fjernes.
#4 Anette Brurås – orienterer om styrets innstilling hvor de ikke støtter forslaget. Reglene skal følge
det internasjonale regelverket.
Ingen flere ønsker ordet.
Vedtak
4 stemmer for forslaget
Forslaget faller – ikke godkjent

10. Innkommende forslag
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Forslag 3, fra Røa IL

Ingen presenterer forslaget.
Forslag til vedtak:
Akvatlon skal gjennomføres som svøm-løp. Endres fra løp-svøm-løp
Styrets alternative forslag til vedtak:
Akvatlon skal gjennomføres som svøm-løp eller løp-svøm-løp, der svøm-løp anbefales i de tilfeller
der det bør brukes våtdrakt.
Det stemmes over opprinnelige forslag:
Vedtak
8 stemmer for forslaget
Forslaget faller – ikke godkjent

Det stemmes over alternativt forslag fra styret:
Vedtak
(Enstemmig)
Alternativt forslag fra styret godkjennes.

Det foreslås at vi behandler forslag nr 8 før nr 7.
Vedtak
(Enstemmig)
Endring av saksgangen godkjennes

10. Innkommende forslag
Forslag 8 fra: Soon Triathlonklubb
Forslag til vedtak:
Legge til et eget kapittel i konkurranseregelverket for vintertriatlon
Styrets alternative forslag til vedtak:
Tinget i samsvar med tidligere praksis delegerer myndighet til Styret å vedta nye bestemmelser for
Vintertriatlon. Styret gir Lovutvalget og Arrangementsutvalget i oppdrag å utarbeide forslag til
utforming og plassering av nye bestemmelser i eksisterende reglement.
#41 Olav Kyrre Fjeld orienterer om forslaget.
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Vi har ikke regelverk for vintertriatlon. Og når du er TD i vintertriatlon NM så er det et problem. Det
ble ikke rettferdig i årets NM. I det internasjonale var det ingen begrensninger. Men det vi opplevde
var at de som kom med fatbike hadde en veldig fordel.
#7 Erik Jungeling
Lovutvalget stiller seg bak styrets innstilling.
Klønete å bruke et annet regelverk. Men bør behandles og tas opp i seg norske forhold. Vi bør ikke
gjøre dette som en tingsak, men vi bør gjøre som vi normalt gjør, be styret om å sørge for et regelverk
blir lagd.
#41 Olav Kyrre – Vi støtter Lovutvalgets innstilling
#29 Marius Genton
Vi ønsker en dato for når et utvalg kan ha et lovverk på plass, ettersom vintertriatlon NM kommer
relativt raskt.
De lanser et eget forslag som innebærer en dato - 10 januar
#41 Olav Kyrre Fjeld - Son trekker sitt forslag til fordel for styrets innstilling.
#2 Alf Erik Malm – Det fremkommer at dekkbredde er det viktigste å bli enig om, det kan være lurt å ta
tak i det først.
Ingen flere ønsker ordet.
Det voteres over styrets alternative forslag:
Vedtak
3 stemmer imot forslaget
Styrets alternative forslag godkjennes

Og så for tilføyelsen som er foreslått av OI med å sette en frist til utvalget 10- januar
Vedtak
(Enstemmig)
Tilføyelsen godkjennes

Presisering – Styrets alternative forslaget med tilføyelsen
Tinget i samsvar med tidligere praksis delegerer myndighet til Styret å vedta nye bestemmelser for
Vintertriatlon. Styret gir Lovutvalget og Arrangementsutvalget i oppdrag å utarbeide forslag til
utforming og plassering av nye bestemmelser i eksisterende reglement innen 10.januar 2022.

10. Innkommende forslag
Forslag 7: fra: Røa IL, OI Triatlon, Soon Triathlonklubb
Dekkbredde

Forslag til vedtak:
Det innføres en maksverdi for hjulbredde på 2,5tommer og minimum hjulstørrelse på 26 tommer og
maksimalt 29 tommer
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Styrets alternative forslag til vedtak:
Tinget i samsvar med tidligere praksis delegerer myndighet til Styret å vedta nye bestemmelser for
Vintertriatlon. Styret gir Lovutvalget og Arrangementsutvalget i oppdrag å utarbeide forslag til
utforming og plassering av nye bestemmelser i eksisterende reglement.
#29 Marius Genton orienterer om forslaget
La fram forslaget. Viktig med mestringsfølelse. Store sprik i muligheter mellom de som hadde fatbike
og de som ikke hadde det
#4 Anette Brurås – Styret er innstilt på å trekke sitt forslag. En del av regelverket klart 10. januar. Men
blir ikke inkorporert i konkurranseregelverket.
Det voteres over det opprinnelige forslaget:
Vedtak
(Enstemmig)
Forslag 10.7 godkjennes

10. Innkommende forslag
Forslag 9 fra Tønsberg Triathlonklubb
Forslag til vedtak nr. 1.
Øke de særnorske grensene slik at de norske reglene blir de samme som de internasjonale reglene
Alternative forslag til vedtak nr. 2
En generell øvre grense på 22 grader for alle distanser for agegroup-deltagere
Lovutvalgets alternative forslag:
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Korrigering: tredje kolonne øverst tabell, andre linje: 14,9 – det skal stå 15,9.
# 49 – Hjalmar Schiøtz la frem forslaget.
Bør harmonisere med de internasjonale reglene. Eliten svømmer fortere enn agegroupere, AG blir
altså lengre i vannet, slik at komforten forverres.
De trekker forslag til vedtak nr. 1.
# 7 Erik Jungeling orienterer om lovutvalgets alternative forslag
Orienterte om hvorfor særnorsk regel – samstart med elite.
Det å drafte gir en fordel, og da kan det bli spørsmål om rettferdighet ved samstart.
#10 Fred Artur Asdal
Det er vanskelig å forstå begrunnelsen. Alternativt forslag er ikke tydelig og godt presisert.
Det er viktig at teksten er ryddig når vi skal ta et
#38 Nina Tveten hadde en kort kommentar og betraktning i med tanke på tid i vannet og AG.
#7 Erik Jungeling forklarer påpekte feil og oppklaringer i foreslåtte lovtekst.
#10 Fred Arthur Asdal - Kommentarer til kompleksiteten rundt ulike farger på svømmehetter som
løsning.
Det stemmes over opprinnelige forslag nr 2 med et tak på 22 %
Vedtak
31 stemmer mot forslaget
9 stemmer for forslaget
Forslaget faller – ikke godkjent

Det stemmes over alternativt forslag fra lovutvalget:
Vedtak
(Enstemmig)
Alternativt forslag fra lovutvalget godkjennes.

10. Innkommende forslag
Forslag 10 fra Tønsberg Triathlonklubb
Forslag til vedtak:
Øke de særnorske grensene slik at de norske reglene blir de samme som de internasjonale reglene, som
er hhv. 30 minutter og 1 time 10 minutter, kfr. ITUs regelverk § 4.3, side 28.
Styret støtter forslaget.
Ingen ønsker å si noe utover det som er beskrevet
Det voteres over det opprinnelige forslaget:
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Vedtak
(Enstemmig)
Forslag 10.10 godkjennes

10. Innkommende forslag
Forslag 11, fra Soon Triathlonklubb
Forslag til vedtak:
14.4 Ikke tillatt utstyr under svømmesegmentet:
Vi ønsker å legge til følgende:
14.4.7 t-skjorte
14.4.8 Startnummer (når det ikke er lov med våtdrakt)
Styret støtter forslaget.
#10 Fred Arthur Asdal– Ønsker at Soon utdyper forslaget da han ikke forstår hva som er foreslått
#41 Olav Kyrre Fjeld – orienterer om forslaget
Nei, det gjelder ikke ved bruk av våtdrakt. T-skjorte blir tung og stressende for de som erfarer dette. Avklaring om
tilpasning om startnummerbruk til å samstemme med internasjonalt regelverk.

Det voteres over det opprinnelige forslaget:
Vedtak
(Enstemmig)
Forslag 10.11 godkjennes

10. Innkommende forslag
Forslag 12 fra Soon Triathlonklubb
Forslag til vedtak:
Gradert engangslisens til aktivitet der formålet er rekruttering til klubb. Prøveordningen gjelder kun for
åpent klubbarrangement, med mål om rekruttering til triatlonklubb. For alle aldersgrupper vil
engangslisensen koste følgende:
Påmeldingsavgift kr 0-100 | Engangslisens: kr. 20
Påmeldingsavgift kr 101-250 | Engangslisens: kr. 30
Påmeldingsavgift kr 251-400 | Engangslisens: kr. 40
Inntekt for engangslisens går uavkortet til Norges Triatlonforbund for å dekke forsikringskostnaden.
Invitasjonen til arrangementet må godkjennes av forbundet. Send epost til
frank.pedersen@triathlon.no.
Følgende kriterier gjelder:
For alle som ønsker å bli kjent med triatlonsporten
Arrangementet skal markedsføres med triatlonklubbens logo og det skal komme tydelig frem at det er
i regi av triatlonklubb tilknyttet NTF. Legges på triatlonforbundets terminliste.
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#41 – Olav Kyrre Fjeld orienter kort om forslaget
Forslaget kom fra Trondheim ved forrige ting og ment som en prøveordning. Denne prøveordningen er
viktig for oss. Ønsker at den skal bli endelig ordning.
Styret støtter forslaget
Det voteres over det opprinnelige forslaget:
Vedtak
(Enstemmig)
Forslag 10.12 godkjennes

10. Innkommende forslag
Forslag 14, fra Oslofjord Triatlonklubb
Forslag til vedtak:
Triatlonforbundets styre skal jobbe opp mot NIF for å etablere et etisk rammeverk for hva slags
sponsoravtaler forbund og enkeltutøvere skal kunne inngå mens de er en del av landslag.
#33 Ida Sofie Vaa fra Oslofjord gjør en kort orientering om forslaget
Sponsorer vokser ikke på trær, og vi har forståelse for det. Men ønsker å løfte dette opp fra individuelt
nivå til nasjonalt og internasjonalt nivå.
Vi ønsker, med de verdiene vi har i triatlon, at dette løftes fra NTF opp i idrettsparaplyen.
Styret støtter forslaget
Det voteres over det opprinnelige forslaget:
Vedtak
(Enstemmig)
Forslag 10.14 godkjennes

10. Innkommende forslag
Forslag 15, fra lovutvalget
Forslag til vedtak:
Forslag til ny bestemmelse 10.8.4
Age-group kan starte i samme felt som junior og eliteklassen
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#7 Erik Jungeling orienterer om hva lovteksten sier rundt dette.
Kodifisering av eksisterende praksis. Dvs. det er slik vi behandler konkurranser. Vi forstår at det er en
viss praksis på dette, og vi ønsker å presisere det i regelverket
#47 Tyra Bardal – har spørsmål til lovutvalget rundt ting som vil påvirket av dette forslaget.
#7 Erik Jungeling – svarer konkret på spørsmålene, draft legal, tri-bars o.l.
#7 Erik Jungeling - Lovutvalget trekker forslaget sitt
Vedtak
Det voteres ikke over forslaget som nå er trukket

10. Innkommende forslag
Forslag 16, fra lovutvalget
Forslag til vedtak:
Forslag til ny bestemmelse 9.1.3
Ved felles start mellom én eller flere klasser, skal klassene skilles med ulik fargekode på startnummer,
badehette og evt sykkeldecaler.
# 7 Erik Jungeling orienterer om forslaget
#46 Frank Holmgård argumenterer for at dette kan det være vanskelig å gjennomføre i praksis og vil gi
liten effekt
#10 Fred Artur Asdal
Støtter Frank sitt syn ettersom det er veldig vanskelig å styre dette med tanke på sene påmeldinger
ihht til bestillinger av badehetter osv.
# 41 Olav Kyrre Fjeld
Ser begge sider av argumentasjoner – Ser utfordringen som arrangør, men mener at det blir lettere
som TD
#10 Fred Arthur Asdal
Det synes jeg var en dårlig forklaring. Det er ikke nødvendigvis riktig når det er mange i feltet.
Vedtak
Antall stemmer mot: 18
Antall stemmer for: 19
Det er 43 mulige stemmer på nåværende tidspunkt.
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Forslag 10.16 godkjennes

10. Innkommende forslag
Forslag 18, fra lovutvalget
Forslag til vedtak:
Lov for Norges Triatlonforbund punkt 4.7.1, 14), b) endres til:
4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
#47 Tyra Bardal – orienterer om Trondheims sitt forslag
Formålet er at de under 26 skal oppleve seg som fullverdig styremedlem. Ønsker bare ikke å gjøre
forskjell på medlemmene.
#7 Erik Jungeling orienterer om hva som er loven – ser egentlig ikke at det vil utgjøre noe endring.
Vedtak
(Enstemmig)
Forslag 10.18 godkjennes

12. Behandling langtidsplan og langtidsbudsjett

#2 Alf Erik Malm fra styret orienterer langtidsplan rundt bærekraft.
Det åpnes opp for spørsmål – ingen melder seg.
Vedtak
(Enstemmig)
Styrets bærekraftstrategi godkjennes
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Alf Erik orienterer om budsjettet for 2022 og 2023

Fint om det kan forklares ytterligere hva som ligger i markedsbudsjettene og hva som ligger på økte
inntekter for barn og ungdom.
#2 Alf Erik Malm gir en redgjørelse for at satsningen rundt markedsarbeidet vil gi resultater på sikt og
sikre større sponsorinntekter.
#47 Tyra Bardal: Skal hele lønnen til Breddesjefen på Barn og Ungdom.
#2 Alf Erik Malm forklarer at lønnen til breddesjefen er prosentvis fordelt på de postene de hører
hjemme, og at barn og ungdom ligger under posten også for bredde/AG. Resterende prosent sats er
fordelt på paraidrett.
#8 Erik Guldhav – Stiller spørsmål om faste kostnader/lønnskostnader
#2 Alf Erik Malm gir tilsvar og forklarer hva som ligger i de forskjellige utgiftspostene.
#34 Frode Ugland
Hva tenker vi på satsningen rundt bredde? De står jo for en del av inntektene i forhold til lisenser
#1 Arild Mjøs Andersen – svarer på dette rundt lisensinntekter. Etter noen år med lite konkurranser
pga av corona vil dette naturlig nok ta seg opp i tiden som kommer.
#47 Tyra Bardal – er det riktig å at breddesjefen 80 % skal ligge hos B&U.
#2 Alf Erik Malm forklarer at dette er en post som også innebærer arbeidet med bredde.
Votering over følgende forslag
Styrets forslag til langtidsbudsjett for 2022 og 2023 godtas.
Vedtak
(Enstemmig)
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Styrets forslag til langtidsbudsjett og 2022 og 2023 godkjennes.
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