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Møtetype Styremøte 

Deltakere 
Anette Brurås, Alf-Erik Malm, Endre Espedal, Vibeke Stærkebye Nørstebø, Tone 
Kristiansen, Trude Høyert 
Forfall: Jan Terje Omdal, Ronnie Maas Pedersen 

 
 
 

Saker  
 
DAGSORDEN OG REFERATSAKER 
 
1. Innkalling og habilitet.  
Protokoll fra forrige styremøte og ekstraordinært styremøte 
 
Protokollene fra forrige styremøte (5) og ekstraordinært styremøte (6) ble godkjent. 
Det ble ikke meldt utfordringer ved habilitet. 
Innkallingen ble godkjent. Generalsekretær påpekte at sakstallene korrigeres. 
Vara Trude Høyert stiller for Ronnie Maas Pedersen. 
 
RAPPORTERING  
2. Regnskapsrapport – siste regnskapsrapport 
Regnskapsrapporter t.o.m. 31. juli var oversendt til styret i forkant av møtet. 
Generalsekretæren påpekte at utbetalingen fra Oslo kommune var for Oslo trifest-
arrangementet og ble ansett tapt i 2019. Avtalen med Bouvet er oppsagt. Gullklubben 
tilhører klubber i Oslo og omegn med satsende ungdommer. Lisenssalg er høyere enn i fjor, 
men ligger fortsatt under 2018- og 2019-sesongene. Generalsekretæren vil gå grundigere 
gjennom økonomistatus ved neste styremøte. 

INFORMASJON  
3. Presidenten og 7. Internasjonalt  
Presidentens saker er lagt fram som diskusjons- og vedtakssaker 
 
4. Utvalgene, inkl. oppdatering om økonomi som barriere/alle med og likestilling  
Utvalgsoppdateringer har blitt gjort skriftlig i forkant av møtet. 
 
5. Statusoppdatering fra mangfoldsansvarlig 
Ingenting å melde 
 
6. Administrasjonen  
Generalsekretæren orienterte kort om status for eksisterende sponsoravtaler. 
 
  

Diskusjons og vedtakssaker    
 
45. Transgender, deltakelse i konkurranser 
 Presentasjon, ved Håvard Øvregård, NIF, samt diskusjon 
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Presidenten introduserte Håvard Øvregård og oppfordret styret til å få råd fra NIF 
i størst mulig grad i vanskelige spørsmål slik som dette. Øvregård orienterte om 
arbeid med LGBT i NIF over tid, og NIF-s nåværende prosess rundt transgender-
deltakelse i kvinneklassen. Videre orienterte han styret om bestemmelser 
besluttet av IOC og enkelte andre forbund. Forskning på toppidrettsnivå mangler. 
Grensen på 2,5 betyr for transkvinner at de må bruke testosteronblokkere 
kontinuerlig. Grensen er så lav at kvinner med ulike hormonforstyrrelser og 
intetkjønn kan ekskluderes. Usikkert om dette var intensjonen hos IOC og World 
Triathlon.  
 
NIF jobber med følgende anbefaling: Følge internasjonale forbund på toppidrett; 
skille bredde og topp i særidretters regelverk. Viktig å ha en god prosess med 
utøvere i alle idretter.  
 
Det ble åpnet for diskusjon. Det ble stilt spørsmål om å ha egen åpen klasse, 
anbefaling er at de som ikke klassifiserer inn i kvinneklassen deltar i herreklassen 
(som kan kalles åpen klasse). Viktig å inkludere alle, og samtidig sikre 
rettferdighet, også for ciskvinner. 
Øvregård anbefaler at NTF spør World Triathlon hvordan testprosedyre skal 
gjennomføres.  
 
Generalsekretæren minnet om at styret refererer videre til presidenten ved 
mediekommunikasjon. Presidenten påpekte viktigheten at vi også beskytter våre 
utøvere slik at de ikke opplever hets dersom de uttaler seg i slike saker. 
 
Vedtak: 
Presidenten spør World Triathlon om hvordan de har tenkt å følge opp regelen mht 
testprotokoller. Generalsekretær bes innhente synspunkter fra eliteutvalg, 
agegrouputvalg, arrangementsutvalg og medisinsk utvalg om skille mellom 
bredde og topp. Dette bør vurderes i tilknytning til vurderingen av 
klasseinndelinger. Det er viktig at utøveres synspunkter blir lyttet til, samtidig 
må vi passe på at utøverne våre ikke opplever hets dersom de uttaler seg 
offentlig. 

 
46. Klubbutvikling 

Breddesjef Frank Pedersen orienterte om NIFs klubbutviklingsprogram. 
Klubbutvikling er et verktøysett som bistår klubbene i utvikling på områdene 
organisasjon, ledelse, arrangement, anlegg, og/eller trenere. 
 
Styrets tilbakemeldinger til breddesjefen er at klubbutviklingsprogrammet virker å 
være av veldig god kvalitet, og ville kunne være et godt verktøy for klubber. Det er 
synd så få klubber har satt i gang en slik prosess. Tilbudet bør synliggjøres bedre. 
 

47. Trenerløypa 
Videre orienterte Frank om trenerløypa i NIF og NTF. Det er nå et krav at trenere 
har trenerattesten som et minimum. NTF tilbyr Trener 1, som er rettet spesielt mot 
barnetreneren. Treneren skal kunne planlegge, lede og evaluere triatlonaktivitet 
for barn og unge på en måte som skaper idrettsglede og aktivitetslyst. NTF tilbyr 
også Trener 2, som spisser kompetanse. Trenerutdanning på nivå 2 har primært 
trenere som arbeider med en eldre ungdomsgruppe (15 år og oppover) og 
juniorutøvere som målgruppe. Trener 3 og trener 4 tilbys ikke foreløpig i NTF. 

 
48. Kompetansehelg 

Presentasjon av forslag til opplegg, mål og program, ved Frank Pedersen. 
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Det er tidligere besluttet at kompetansehelg skal legges til helgen 19.-20. 
november. Frank la fram forslag fra administrasjon for kompetansehelgens 
målgruppe, målsettinger og plassering. Kompetansehelga legges til Oslo. Mål er: 

• Kompetansedeling 
• Regionalt samarbeid 
• Inkludering 
• Strategi 
• Konkurranseregelverk 
• Sportsvasking 

 
Det ble åpnet for innspill. Styret påpekte viktigheten av å ta opp paratilbud med 
klubber og arrangører. 
 

49.  Salg og markedsarbeid 
 Framlegg, ved Endre Espedal. Saken ble behandlet i en utvidelse av møtet, den 27. 
august.  
Utvalgets rolle og mandat ble diskutert. Utvalget ønsker bedre balanse i 
kommunikasjonen på forbundets sosiale kanaler, det bør være mer innhold om 
norske arrangementer. 
 
Styret trakk fram at utvalget nå, i mangel på en administrativ ressurs på 
markedsarbeidet, bør være mer praktisk involvert i markedsarbeidet. Her bør 
utvalget også spille på lag med agegroupere i norsk triatlon. Presidenten 
oppfordret også hele styret til å bruke muligheter til å jobbe med sine kontakter i 
næringslivet for å etablere kontakt med mulige sponsorer. 
 
Styret tar ansvar for å skrive en pressesak. 
 
Utvalget skal tydeliggjøre hvilke verdier vi kan selge inn i samarbeid. Dette skal 
legges fram for styret. 
 
Jan Terje Omdal har trukket seg fra utvalget. Kathinka Berg er nå med i utvalget. 
Andre utvalgsmedlemmer bør spørres om de ønsker å fortsette i utvalget og om de 
er motivert til å gjøre en ekstra innsats på markedsarbeidet. 
 
Vedtak 
Jan Terje Omdal fristilles fra markeds- og kommunikasjonsutvalget. 

 
50.  Strategiplan 2024 
 Ramme for prosess, ved Gabrielle Bjørnstad-Northern 
 

Generalsekretæren orienterte kort om de to foregående prosessene og la fram 
forslag om omfang og plan for ny strategiprosess. 
 
Forslag til vedtak 
Generalsekretæren sørger for at alle utvalg og et tverrsnitt klubber involveres i 
diskusjon om satsingsområder og visjon. Ansvaret for utvikling av et utkast 
fordeles mellom styremedlemmer. Utkastet skal følge «malen» fra forrige plan, 
med tydelighet i oppgavefordeling mellom klubber og forbund. Et endelig utkast 
skal sendes til alle klubber senest august 2023. 
 
Det ble åpnet for diskusjon og spørsmål. Vibeke Nørstebø, Anette Brurås og Alf 
Erik Malm hadde ordet. Styret mente at eksisterende inndeling mellom klubber og 
forbund er godt. Ambisjonsnivået må reduseres, det er for mange satsingsområder 
og forventninger med tanke på størrelsen på dagens administrasjon. 
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Vedtak 
Forslaget ble enstemmig vedtatt 

 
51.  Bruk av funksjonær - i Norge og internasjonalt 
 Ved Trude Høyert 
 

Arrangementsutvalgets leder orienterte om sak sendt til NIFs påtalenemnd om 
uriktig utestengelse av funksjonær. NIF har ikke funnet grunn til påtale. Trude 
stilte styret spørsmål om de tenker noe bør gjøres annerledes. 
 
Vedtak 
Styret støtter de vurderinger arrangementsutvalget har gjort i denne saken. 
Forbundet utnevner funksjonærer som kan bidra til fellesskap, mestring og 
begeistring. For internasjonale oppdrag svarer forbundet ærlig på spørsmål som 
kommer fra det internasjonale forbundet. Vi anser saken som avsluttet.   

 
52. Krav til arrangører som ønsker å arrangere internasjonale konkurranser 
 Forslag, ved Trude Høyert. 
 

Trude orienterte om arrangementsutvalgets evaluering av samarbeidet med 
Ironman i Sandnes. Erfaringen med å avholde NM under Ironman var positiv og 
negativ. Det er flott at så mange deltar på NM lang, men inkludering av vårt 
regelverk og Ironman regelverket i samme konkurranse, og uten at vi hadde 
kontroll på hvem som deltok i NM var utfordrende. Ironman har også sitt 
arrangementsopplegg, som var vanskelig å rokke ved. 
Dersom vi skal ha NM under Ironman så er det viktig at funksjonærer fra forbundet 
får rom til å kommunisere og dømme etter vårt regelverk. 
 
Det ble åpnet for diskusjon. Alle til stede hadde ordet.  
På norsk jord så må man forholde seg til det norske regelverket for konkurranser 
for barn. Dette bør vi ta med oss inn i arrangørseminar osv. 
 
Vedtak 
Når triatlonkonkurranser er på norsk jord så må de følge det norske 
konkurranseregelverket og våre barneidretts- og ungdomsidrettsbestemmelser 
   

 
53.  Arrangør-fee 
 Forslag, ved Trude Høyert 
 

Arrangementsutvalget har diskutert om forbundet burde kreve en fee av 
arrangører der vi oppnevner funksjonærer. Vi må få klubber til å utdanne flere 
dommere selv. 
Samtidig er det en utfordring at vi ikke har mange arrangører som ønsker å 
gjennomføre norgescup/NM. AU vurderer at 20 kr pr utøver opp til maks 10 000 kr 
kan være en løsning og ønsket styrets synspunkt. 
 
Anette Brurås og Trude Høyert hadde ordet. Innspill: 
Vi er åpne for at dette kan være en god løsning, men vi må gå en runde med 
arrangørene våre da vi har et mål om å finne flere arrangører. Forslaget bør 
diskuteres med arrangører, gjerne i forbindelse med arrangørsamling senere i høst. 
Kanskje det ikke skal være fee der hvor arrangørklubb har egne funksjonærer.  
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54. Abu Dhabi
Orientering, ved Anette Brurås

Anette minnet om vurdering styret har gjort tidligere, om at det er bedre å være til
stede og være tydelige på vår bekymring enn å boikotte og bli ignorert. Anette og
Gabrielle hadde møte med arrangementssjef Gergely Markus og generalsekretær
Antonio Arimany i World Triathlon, og president i det europeiske forbundet,
Renato Bertrandi. Antonio mener at, siden arrangøren er sørafrikansk, den samme
som leverer Formel1 på samme sted, er det ikke risiko for brudd på
menneskerettigheter og utnyttelse av fremmedarbeidere. Vi tok også opp at vi kan
tråkke på samme utfordringer på hotellet. Igjen er ikke Antonio bekymret siden det
er et Radisson-hotell. Gergely skal oversende leverandørkontakt hvor WT krever
at menneskerettighetsbrudd ikke skal forekomme.

Anette orienterte videre at 1. oktober er frist for å melde saker til WT kongress, og
at hun nå vurderer å sende forslag om at WT melder seg inn i UN Global Compact.

55. Norgescup – premiering

Frank Pedersen la fram forslag fra arrangementsutvalget om en oppmykning av
kravet om deltakelse på arrangementer for de yngste aldersgruppene.

Det ble åpnet for diskusjon. Alf Erik Malm, Vibeke Nørstebø, Tone Kristiansen og
Anette Brurås hadde ordet.

Vi nærmer oss slutten av sesongen og dermed utdeling av Norgescup trofé.
Regelen er at du må være med på alle konkurransene for å samle poeng og bli
premiert i Norgescup. Den foreløpige rankingen viser at det i de fleste klasser ikke
er utøvere som kommer til å delta i alle konkurransene.

Forslag til beslutning:
• Premiering til de 3 beste i Ungdom og Junior uansett om de har deltatt på

alle konkurransene eller ikke
• I elite og AG: kun premiering til de som har deltatt på alle konkurransene

Vedtak 
Styret støtter AU. Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

56 Eventuelt 
 Styrets representant i Os. Siden Anette Brurås, som skulle vært representant i Os, 
skal til NIPA samme helg som Os/Norgescupavslutning, trengs en stedfortreder. 
Ingen i styret hadde anledning. Generalsekretæren ble bedt om å spørre Katinka 
Berg eller Møyfrid Kløvning som begge er medlemmer i politiske utvalg. 

Vibeke Nørstebø la fram forslag om at Elin Austevoll får trekke seg fra 
Eliteutvalget, da hun har flyttet utenlands. 

Vedtak 
Elin Austevoll fristilles fra Eliteutvalget. 

Dato 17. oktober2022 
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Anette Brurås    Alf Erik Malm 
President    Visepresident 
 
Endre Espedal    Vibeke Stærkebye Nørstebø 
Styremedlem    Styremedlem 
 
Tone Kristiansen    Ronnie Maas Pedersen 
Styremedlem    Styremedlem 
 
Jan Terje Omdal    Trude Høyert    
Vara    Vara 
 
 
 
 


