ÅRSBERETNING FOR 2018
TRONDHEIM TRIATLONKLUBB

1. STYRET
Det er avholdt 6 styremøter i 2018.
Styret hadde frem til årsmøtet 6. mars 2018 følgende sammensetning:
Henning Andersson (leder)
Finn Roger Hoff (nestleder)
Helge Johansen (kasserer)
Grethe Jakobsen (styremedlem)
Veronica Olsen (styremedlem)
Sdag Erik Helland (varamedlem)
Elin Høien Bergene trakk seg som styremedlem fra og med november 2017. Veronica Olsen
fungerte som fast styremedlem etter dette.
Styret hadde fra og med årsmøtet 12. mars 2018 følgende sammensetning:
Finn-Roger Hoff (leder)
Dag Erik Helland (nestleder)
Helge Johansen (kasserer)
Grethe Jakobsen (styremedlem)
Karoline Henriksen (styremedlem)
Marco Leida (varamedlem)
Anita Økdal (varamedlem)
2. ØKONOMI
Klubben gikk med et underskudd på kr 7.529 kr i 2018. Hovedårsaken var uforutsette
materiell investeringer på 50.954,- som klubben gjorde forut for NM langdistanse /
Trondheim Triatlon 2018. Dette er materiell som vi vil få bruk for ved fremtidige
arrangement og av den grunn holdt utenfor NM lang / Trondheim Triatlon 2018 sitt eget
regnskap.
Klubbens saldo har økt med kr 49.122,- til kr 511.245,-. Se klubbens årsregnskap for
ytterligere opplysninger. Klubbens største inntektskilder har vært startkontingent på
Trondheim triatlon, medlemskontingent og aktivitetskontingent. De største utgiftene har
vært halleie for svømmetreninger, og utgifter i forbindelse med gjennomføringa av NM
langdistanse / Trondheim triatlon 2018.

Der er inngått ny samarbeidsavtale med TRIMTEX. Gjeldende avtale med Hank Sport gjelder
ut 2019.

3. MEDLEMMER
Per 31.12.2017 hadde klubben 194 medlemmer, 60 jenter/kvinner og 134 gutter/menn. 32
medlemmer var under 20 år.
Per 31.12.2018 hadde klubben 186 medlemmer, 52 jenter/kvinner og 134 gutter/menn. 33
medlemmer var under 20 år.

4. TRENINGER
Treningstilbudet i klubben har bestått av svømmetreninger i Pirbadet på lørdager og
søndager med innleide trenere, samt tid for egentrening i Pirbadet torsdager.
Det har vært svømmetreninger for barn i alderen 10-14 år på lørdager med egen innleid
trener. Ungdomsgruppa har hatt jevnlige treninger med 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 2018 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. Arrangementet var kun
åpent for medlemmer av klubben.
I august arrangerte vi for andre gang Barnetriatlon og Terrengtriatlon ved Kyvannet.
Vann-til-vann ble arrangert som et swimrun i Kyvannet. Arrangementet var kun åpent for
klubbens medlemmer. Klubben arrangerte også sprint triatlon på Rye etter noen års pause.
Klubbmesterskap var planlagt i september men ble av flere grunner avlyst.
Det har vært krevende å få gjennomført klubbarrangement etter at de nye kravene om
utdannede sykkelvakter kom i januar 2018. Styret retter en stor takk til alle som har bidratt
til at også 2018 var et år med mange lokale tilbud innen triatlon. En spesiell takk til Johannes
Høyseter m/ familie, Elin og Pål Høien for deres innsats på arrangement siden og stor takk til
Ole som har gjennomført mange kurs for stasjonærvakter for sykkel.
Trondheim triatlon ble i 2018 arrangert samtidig som NM langdistanse. Dette var et stort løft
for klubben som krevde enda mer av Arrangørkomiteen og dens ledelse. Klubben måtte
gjøre noen investeringer på materiell og administrasjonssiden som vil komme fremtidige
klubbarrangement til gode. Årets arrangørområde og skiftesone var som tidligere år i Ilsvika.

Arrangementet hadde samlet inkludert stafett lagene ca 300 påmeldte og det var ca 220 til
start. Arrangementet var vellykket på alle måter selv om vi ikke oppnådde det økonomisk
som vi har hatt ved tidligere Trondheim triatlon. Noe dårlig vær på arrangørdagen var det,
men vi fikk gjennomført arrangement i tett samarbeid med Forbundets representanter.
Norges Triatlonforbund var særdeles godt fornøyd med arrangementet så stor takk til
Arrangør komiteen og dens leder Bjørn Anthun !
Styret ser at det fortsatt er utfordrende å finne funksjonærer blant medlemmene til våre
arrangemente, derfor besluttet Styret at de som kjper medlemskap i 2019 skal sette seg opp
som funksjonær på et eller flere arrangement i 2019. Å skape et større engasjement i
forbindelse med arrangement og i klubben generelt vil også være fokus fremover.
Styret var representert på Forbundets Arrangement seminar 2 februar 2019.
6. KURS
Ole Kristian Brattli har arrangert flere kurs for Stasjonærvakter for sykkel.
7. SOSIALT
Det sosiale miljøet rundt de organiserte og egenorganiserte treningene i klubben oppleves
som godt. Klubbens egne konkurranser bidrar også til å skape samhold blant klubbens
medlemmer, både for de som deltar og arrangerer. Årsfest ble avholdt i klubbhuset i
november. Styret oppfordrer medlemmene om å fortsette å bruke klubbens forum på
facebook til invitere til felles uformelle treninger og sosiale sammenkomster også uten
treningstøy på. Det har vært mange felles sykkel, løpeturer og skiturer som har vært initiert
med bruk av vårt forum.

8. SAMLINGER
Det har vært flere samlinger i løpet av året som klubbens utøvere har deltatt på. Theodor
Karlsen har deltatt på tre av NTF`s samlinger i året som var. Her er hans oppsummering:
Påskesamling i Skien var årets første samling. Det var en samling som var ment til å kunne gi
utøverne en kickstart på oppkjøringen til sesongen. Det var en uke med 35 fantastiske
treningstimer og masse sosialt kos. I løpet av samlingen som varte i nesten en uke ble det
gjennomført tester. Det var 3000/5000 løpetester og 400/800 svømmetester. Disse testene
ble gjennomført fordi forbundet ønsket å se om noen kunne egne seg for det norske
landslaget. Disse testene ble gjennomført på nesten alle samlinger.
Nordic TRIcamp var sommerens høydepunkt som ble gjennomført i samarbeid med det
Danske- og Svenske Triatlonforbundet. Dette var en leir med stort fokus på det sosiale og
mestring. Denne samling var Eskild Høien og Simen Holen med på. Jeg synes denne leiren var
den morsomste. Neste år (2019) kommer det til å bli en lignende samling, men kun for
norske utøvere.

Desembersamling på slutten av året var en samling i Bergen for ungdom fra hele landet.
Dette var en flott samling med fokus på de testene som ble nevnt tidligere. Disse samlingene
vil det være flere av årene fremover.

9. SPORTSLIGE PRESTASJONER
Trondheim triatlonklubb hare vært representert på mange arrangement i inn- og utland. Det
er spesielt flott at ungdommene Eskil Høien og Theodor Karlsen velger å delta på nasjonale
arrangement utenfor Midt Norge. I sesongens siste stevne i Risør 30.9 fikk Eskil Høien en
veldig bra andreplass i Ungdomsklassen og Theodor Karlsen ble nr åtte i klassen 15-16 år.
Trondheim Triatlon ble å på Risør premiert som sesongens 2. beste klubb i poengsanking –
og fikk en premie på NOK 5 000 som bevis for innsatsen. Alle deltagere som har deltatt i
forbundets cup-serie bidro til at klubben tok denne premien. Premien ble mottatt av Anne
Grete Haugan, Eskil og Pål Høien, ref bildet nedenfor.
Bryne Triatlonklubb arrangerte 2 juni sprint, supersprint og Norges Cup junior klasse. Her
deltok fra klubben Theodor Karlsen, Eskil og Pål Mikal Høien, Ole Andreas Alsos, Anne Grete
Haugan, Daniel Jenssen, Simen Holen og Solveig Løvseth.
Haugesund Triatlonklubb arrangerte Supersprint Cup og Norges Cup junior klasse 10 juni, der
Solveig Natvig Løvseth ble Norsk junior mester i supersprint på tiden 1:14:02! I samme
stevmet ble Theordor Karlsen nr fire i klassen 15-16 år.
Østfold triatlon arrangerte supersprint, sprint og olympisk 24. juni med Anne Grete Haugan,
Pål Mikal Høien, Eskil Høien, Theodor Karlsen og Trond Karlsen som deltagere.

Andreplass i klubbkampen under Risør Triatlon 30 september

Utøvere fra klubben deltok i ITU Multisport World Championships 2018 som ble avhold på
Fyn 6.-14. juni.

Geir Hanslien og Helton Kosturi deltok på lang distanse, og Trond Karlsen på aquabike, og
disse var med som en del av team Age Group Norway – og fikk æren av å konkurrere med
det norske flagget på brystet.
Anne Grete Haugan vant Norgescupen sammenlagt i klassen K35.
Styret retter en stor takk til alle medlemmer som deltok i arrangement i 2018 !
10. FREMTID
Styret takker for et godt år for klubben, og for tilliten som er vist oss.

Trondheim, den 23. februar 2019

___________________________
Finn Roger Hoff
Leder

_________________________
Dag Erik Helland
Nestleder

___________________________
Helge Johansen
Kasserer

_________________________
Grethe Jakobsen
Styremedlem

___________________________
Karoline Henriksen
Styremedlem

