TRONDHEIM TRIATLONKLUBB
ÅRSBERETNING FOR 2014
1. STYRET
Styret hadde frem til årsmøtet 10 . mars 2014 følgende sammensetning:
Lars Øystein Ursin (leder), Lars Langdal (nestleder), Jørgen Grønsund (kasserer), Svenn-Ivar
Svendsen, Anders Stubban og Rune-André Bjørnerud (vara).
Følgende styre ble valgt av årsmøtet:Leder: Lars Øystein Ursin, nestleder: Gro Hege Viberg,
kasserer: Jørgen Grønsund styremedlem: Lars Langdal, styremedlem: Erin Bachynski
Varamedlemmer: Rune-Andre Bjørnerud og Heidi Øvstetun Rune-Andre Bjørnerud erstattet
Lars Langdal som styremedlem høsten 2014.
Avtroppende styremedlemmer Svenn-Ivar Svendsen og Anders Stubban og takkes for sin
innsats for klubben som styrerepresentanter!
Det er avholdt 6 styremøter i 2014.
2. ØKONOMI
Klubben gikk med overskudd i 2014. Klubbens største inntektskilder har vært
startkontingent på Trondheim triatlon, medlemsavgift, og kursavgift. De største utgiftene
har vært i forbindelse med gjennomføringa av Trondheim triatlon, kurs, møter og
triatlonkarusellen.
3. MEDLEMMER
Ved inngangen til 2014 hadde klubben 130 betalende medlemmer: 40 kvinner og 90 menn.
Ved utgangen av 2014 hadde klubben 150 medlemmer, 50 kvinner og 100 menn. Klubben
hadde i 2014 10 medlemmer under 20 år.
4. TRENINGER
Treningstilbudet i klubben har bestått av løpetreninger på søndager med utgangspunkt i
friidrettsbanen på Øya, noen sykkeltreninger i sommer, og svømmetreninger i Pirbadet på
lørdager, i Husebybadet en søndag i måneden i vårhalvåret, samt svømming i Kyvannet i
sommermånedene.

Ungdomsgruppa hadde i vårhalvåret treningssamlinger en helg i måneden, og en kveld i uka i
høsthalvåret.
Styret har gjennom hele året arbeidet for å legge til rette for et økt fellestreningstilbud og
større felles treningsaktivitet, og vi prioritere dette også fremover.
5. ARRANGEMENTER
Klubben var også i 2014 en aktiv arrangørklubb, med i alt 10 arrangementer denne
sesongen. Klubben arrangerte 2 aquatlon i og ved Pirbadet med 17 og 21 deltagere.
Klubben arrangerte 2 duatlon på Øysand, begge med 12 deltagere. Vi arrangerte også
terrengtriatlon og klubbmesterskap. Årets klubbmestere ble Ole Alsos og Hege Noreng.
Triatlonkarusellen besto i 2014 av tre sprinttriatlon på Grønneset ved Ånøya, med et
deltagertak på 60 per arrangement. Ett av karusellarrangementene hadde 50 deltagere,
mens de øvrige var fulltegnet.
Trondheim triatlon ble arrangert for andre gang, denne gang med arrangørområde og
skiftesone i Ilsvika. Arrangementet hadde et deltagertak på 300, og var fulltegnet.
Arrangementet var vellykket på alle måter, også økonomisk.
6. KURS
Klubben arrangerte i alt 6 svømmekurs i 2014, alle med Erin Bachynski som instruktør.
7. KOMPETANSE
Vibeke Nørstebø og Marius Unnerud er begge i trenerutdanning, og ledet ved utgangen av
2014 klubbens ungdomsgruppe.
Ole Kristian Brattli og Lars Ursin gjennomførte i 2014 International Triathlon Union (ITU)
Techincal Delegate utdannelse.
Trondheim triatlonklubb ble høsten 2014 med i Norges triathlonforbunds
klubbutviklingssatsning.
9. FREMTID
Trondheim triatlonklubb er stadig en klubb i vekst, og for hvert år utvikler både klubben og
miljøet seg. Det kommer stadig til flere medlemmer, og aktiviteten blant medlemmene øker.
Styret vil jobbe videre for å opprettholde og videreutvikle et godt og inkluderende
triatlonmiljø. Vi er glade for at det i løpet av 2014 i tillegg til styret har kommet til flere
sentrale personer som bidrar på viktige områder som videreutvikler klubben og
triatlonmiljøet, og ser frem til fortsettelsen.
Styret takker for et godt år for klubben, og for tilliten som er vist oss.
Trondheim, den 25. mars 2015
Lars Øystein Ursin, Gro Hege Viberg, Jørgen Grønsund Lars Langdal, Erin Bachynski, RuneAndre Bjørnerud og Heidi Øvstetun

