ÅRSBERETNING FOR 2016
TRONDHEIM TRIATLONKLUBB

1. STYRET
Det er avholdt 7 styremøter i 2016. Styret hadde fra årsmøtet 7. mars 2016 følgende
sammensetning:
Lars Øystein Ursin (leder), Elin Høien Bergene (nestleder), Karianne Ellefsen (kasserer),
Henning Andersson, Helge Johansen, Finn-Roger Hoff (vara) og Grethe Jakobsen (vara)

2. ØKONOMI
Klubben gikk med overskudd i 2016, per 31.12.16 var saldo 297 981 kroner. Klubbens største
inntektskilder har vært startkontingent på Trondheim triatlon og medlemsavgifter. De
største utgiftene har vært halleie for svømmetreninger, og i forbindelse med gjennomføringa
av Trondheim triatlon.

3. MEDLEMMER
Desember 2015 hadde klubben 193 medlemmer, 66 jenter/kvinner og 127 gutter/menn.
Desember 2016 hadde klubben 206 medlemmer, 66 jenter/kvinner og 140 gutter/menn. 29
medlemmer var i alderen 6-19 år.

4. TRENINGER
Treningstilbudet i klubben har bestått av svømmetreninger i Pirbadet på lørdager og
søndager med trener fra TTK/TSLK, samt tid for egentrening i Pirbadet mandager og
torsdager (høst). Vi arrangerte også ekstra treninger i jula.
Barnesvømming startet opp i januar, og ble gjennomført på lørdager i vårhalvåret.
Ungdomsgruppa har hatt jevnlige treninger med Vibeke Nørstebø og Henning Andersson
som hovedansvarlige.

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 2016 en aktiv arrangørklubb.
Klubben har arrangert to Akvatlon i og ved Pirbadet, i april og november.
I mai arrangerte vi Duatlon på Øysand, med barne- og ungdomsdel.
I august arrangerte vi for første gang Barnetriatlon og Terrengtriatlon ved Kyvannet, samt
Vann-til-vann.
Årets klubbmesterskap ble avholdt i forbindelse med Trøndertri ved Ånøya, også i august.
Klubbmestere i 2015 ble Ole Andreas Alsos og Anne Grete Haugan
Trondheim triatlon ble arrangert for fjerde gang i august. Årets arrangørområde og
skiftesone var i Ilsvika. Arrangementet hadde et deltagertak på 350, og var fulltegnet.
Arrangementet var vellykket på alle måter, også økonomisk.

6. KURS
Regionsamling for region midt/nord ble arrangert av klubben i november. Det var 10
deltakere fra Trondheim triatlonklubb, NTNUI og Tromsø triathlonklubb.
Lokalt funksjonærkurs
Trener 1-kurs med Vibeke Nørstebø ble også avholdt i april, med 4 deltakere, hvorav 1 fra klubben.

7. SOSIALT
Innflyttingfest i vårt nye klubbhus i Antoine Løchens veg 17 ble avholdt i februar.
På høsten hadde vi Jentekveld og Årsfest i klubbhuset. Alle arrangementer hadde godt
oppmøte.

8. SAMLINGER
Klubben arrangerte en ukes treningssamling på Oliva Nova ved Alicante i mars, med 16
deltakere.

9. SPORTSLIGE PRESTASJONER

Solveig Natvig Løvseth ble norsk mester senior på normaldistanse i Kristiansand, og norsk
mester på junior sprintdistanse i Haugesund.
10. FREMTID
Styret takker for et godt år for klubben, og for tilliten som er vist oss.

Trondheim, den 26. februar 2017
Karianne Ellefsen, Henning Andersson, Elin Høien Bergene, Helge Johansen, Finn-Roger Hoff,
Grethe Jakobsen og Lars Øystein Ursin

