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1. STYRET 

Styret hadde frem til årsmøtet 26. mars har i 2012 følgende sammensetning:  

Cathrine Claussen Mediaas (leder), Anne-Katrine Meland (kasserer), Svenn-Ivar Svendsen, 

Lars Øystein Ursin, og Dan Vasaru 

Årsmøtet valgte følgende nåværende styre: Lars Øystein Ursin (leder), og Dan Vasaru 

(kasserer), Svenn-Ivar Svendsen, Vinko Sindelar, og Lars Langdal 

Det er avholdt 5 styremøter i 2012. 

2. ØKONOMI 

Klubben gikk med overskudd i 2012.   

Klubbens største inntektskilder har vært medlemsavgift, og kursavgift. Dessuten ble det 

bokført et større beløp i form av deltageravgift til Trondheim triatlon 2013. De største 

utgiftene har vært utgifter i forbindelse kurs, triatlonkarusellen, og gjennomkjøringa av 

Trondheim triatlon. 

3. MEDLEMMER 

Det ble registrert 85 betalende medlemmer for 2012 under idrettsregistreringen. For 2011 

var tallet 49, for 2010 var tallet 20. Av klubbens medlemmer er 20 kvinner og 65 menn. 

Klubben har kun hatt 4 medlemmer under 20 år i 2012. For 2013 er vi tildelt 

rekrutteringstimer i Pirbadet for en ungdomssatsning, og Triathlonforbundet støtter også en 

slik satsning. Styret er svært interessert i forslag til opplegg og mulige ressurspersoner for å 

kunne sette i gang en ungdomssatsning i klubbens regi i fremover. 

4. TRENINGER 

Treningstilbudet i klubben har bestått av Løplabbets løpetreninger på tirsdager, langløp på 

lørdager i vinterhalvåret, og svømmetrening på torsdager i sommerhalvåret. En del felles 

treninger og turer har blitt avtalt på klubbforumet, og da særlig sykkelturer på 

sommerhalvåret. Styret håper stadig flere initiativ til felles aktiviteter tas fra medlemmene 

via forumet. 



Styret forsøkte å organisere felles svømmetreninger høsten 2012, men det meldte seg ikke 

nok deltagere til at dette kunne gjennomføres. Fra styrets side har det vært et ønske om å 

kunne tilby flere felles treninger, kanskje særlig når det gjelder svømming, for slik å kunne 

bygge et sterkt og inspirerende klubbmiljø. Med en økende medlemsmasse vil dette 

forhåpentligvis la seg gjøre fremover.  

5. KONKURRANSER 

Triatlonkarusellen hadde i år følgende arrangementer: 

2 vintertriatlon i Strindmarka, 3 duatlon på Øysand, 1 klubbmesterskap (sprint) på Øysand, 1 

olympisk triatlon på Øysand, 1 terrengtriatlon på Skogly, 3 sprinttriatlon på Øysand, 1 

gjennomkjøring av Trondheim triatlon, og 1 aquatlon i/ved Pirbadet. 

I alt besto altså triatlonkarusellen av 12 arrangementer. Deltagerantallet var fra 3 til 15. 

Triatlonkarusellen var planlagt som et treningstilbud til medlemmene. Antall deltagere viser 

likevel at antall arrangementer var for høyt i i 2012. Færrest deltagere var det på 

vintertriatlon og duatlon, mens aquatlon samlet flest deltagere. I tillegg til karusellen 

arrangerte klubben en gjennomkjøring av Trondheim triatlon.  

Trondheim triatlonklubb hadde store delegasjoner til Trollveggen triathlon og Aurland X-tri i 

2012. Klubbens medlemmer er svært aktive, og deltok i korte og lange triatlon i inn- og 

utland. Klubbmestre i 2012 ble Terje Opheim og Gro Hege Viberg-Dahl. 

6. KURS 

Seminar i løpsteknikk ble arrangert i november, med Dagfinn Sjaastad Karlsen som 

instruktør. To svømmekurs ble arrangert i Hommelvik i desember, med Erin Bachynski som 

instruktør. Løpsseminaret samlet 9 kursdeltagere, og begge svømmekursene var fulltegnet, 

med 15 deltagere per dag. 

7. TRONDHEIM TRIATLON 

Trondheim triatlonklubb har som et mål å bidra til å fremme interessen for triatlon i 

landsdelen, og Trondheim triatlon er en stor satsning for å få dette til. Etter en vellykket 

gjennomkjøring med 15 deltagere 26. august, åpnet påmeldingen for Trondheim triatlon 

2013 den 1. november. Etter 40 timer var arrangementet fulltegnet. 140 påmeldte. Med 

tanke på at olympisk triatlon på Rye denne sommeren samlet 4 deltagere, er entusiasmen 

for Trondheim triatlon overveldende.  

Det er viktig for klubben å lage et trygt og godt arrangement neste år. Trondheim triatlon er 

et stort løft for en liten klubb. Klubben er avhengig av at klubbens medlemmer gjerne vil ta 

del i forberedelsene til arrangementet, og som funksjonærer. Det er et mål at flest mulig fra 

klubben også kan delta på dette arrangementet, og at disse da rekrutterer funksjonærer 



blant venner og familie. Håpet er at arrangementet blir en årlig happening som gir energi og 

bidrar positivt til samholdet og miljøet i klubben.  

8. MEDIA OG PROFILERING  

Klubben fikk ny hjemmeside i 2012 på trondheimtriatlonklubb.no, og en arrangementsside 

på trondheimtriatlon.no ble opprettet til Trondheim triatlon. Klubbens facebookside er 

benyttet som reklameplakat for arrangementer i klubbens regi, og for andre nyheter på 

klubbens hjemmeside. 

Klubben fikk ved hjelp av grafiker Ola Løken Kalsnes designet en logo, og inngikk en 3-årig 

draktavtale med Trimtex. 

Adresseavisen hadde et stort oppslag om klubbmedlem Ann-Kristin Lien sommeren 2012, og 

adressa.no hadde to oppslag om Trondheim triatlon da påmeldingen åpnet i november.  

9. FREMTID 

Trondheim triatlonklubb er en klubb i stadig vekst, og for hvert år utvikler både klubben og 

miljøet seg. Det har kommet til mange nye medlemmer også dette året. Styret vil jobbe 

videre for å opprettholde og videreutvikle et godt og inkluderende triatlonmiljø. Imidlertid er 

vi enda en liten klubb. Klubben baseres på frivillighet som i de fleste andre små klubber og 

foreninger.  Vi ønsker at det i tillegg til styret og andre sentrale personer kan være flere 

medlemmer som tar i et tak og jobber for ei videreutvikling av triatlonmiljøet.  

Styret takker for et godt år for klubben, og for tilliten som er vist oss. 

 

 

Trondheim, den 16. februar 2013 

Lars Øystein Ursin (leder), og Dan Vasaru (kasserer), Svenn-Ivar Svendsen, Vinko Sindelar, og 

Lars Langdal 

 

 

 


