
ÅRSBERETNING FOR 2019  

TRONDHEIM TRIATLONKLUBB  

  

  

1. STYRET  

Det er avholdt 4 styremøter i siden årsmøtet 2019.  

Styret hadde frem til årsmøtet 7. mars 2019 følgende sammensetning:  

Styre  
Leder  Finn-Roger Hoff  
Nestleder  Dag Erik Helland  
Medlem  Grethe Jakobsen  
Medlem  Helge Johansen  
Medlem  Karoline Henriksen  
Varamedlem  Anita Økdal  
Varamedlem  Marco Leida  

 

Styret hadde fra og med årsmøtet 7. mars 2019 følgende sammensetning: 

Styre  
Leder  Frank Holmgaard  
Nestleder  Dag Erik Helland  
Medlem  Lisbeth Albrektsen  
Medlem  Mona Fenstad 
Medlem  Helge Johansen  
Varamedlem  Anita Økdal  
Varamedlem  Marco Leida  

 

2. ØKONOMI  

Klubben gikk med ca 9 000 kr. i underskudd i 2019. Klubbens største inntektskilder har vært 

startkontingent mm. fra Trondheim triatlon, medlemskontingent og aktivitetskontigent. 

Innteksten fra Trondheim Triatlon var på hele 122 000,- men flere uforutsette utgifter og 

ikke budsjeterte utgifter på i alt 75 000 i siste kvartal 2019 reduserte årets økonomiske 

resultat betraktelig. Størsteparten av utgiftene ca 53 000,- var ubetalte fakturaer fra Norges 

Triatlonforbundet for aktiviteter i 2017 og 2018. Deltakelse på Triatlonforbundets tinghelg 

var ubudsjettert med kost på 17 000,-. Klubbens økonomiske resultat er som sådan 



tilfredsstillende, men at overskudd fra Trondheim triatlon 2019 ikke kunne anvendes på 

sportslige aktiviteter er ikke tilfredsstillende.  

  
 

3. MEDLEMMER  

Per 31.12.2019 hadde klubben 275 registrerte medlemmer, 91 jenter/kvinner og 184 

gutter/menn. 46 medlemmer var under 20 år.  

 

4. TRENINGER  

Treningstilbudet i klubben har bestått av svømmetreninger i Pirbadet på lørdager og 

søndager med avlønnet trenere, samt tid for egentrening torsdager (vår).  

Det har vært svømmetreninger for barn i alderen 10-14 år på lørdager med trener. 

Ungdomsgruppa har hatt jevnlige treninger igjennom hele året med Møyfrid Kløvning og 

Henning Anderson som ansvarlige treninger. I innendørs sesongen har flere det vært 

arrangert løpetreninger i Ranheimshallen. Flere AG triatleter deltok på forbundets samling i 

Atea våren 2019. 

 

5. ARRANGEMENTER  

Klubben var også i 2019 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 tredje gang Barnetriatlon og Terrengtriatlon ved Kyvannet. 

Arrangementet var kun åpent for klubbens medlemmer. 

Det ble ikke avholdt klubbmesterskap i 2019.  

Trondheim triatlon ble arrangert for syvende gang i august. Årets arrangørområde og 

skiftesone var i Ilsvika. Arrangementet hadde et deltagertak på 200, herunder 25 plasser for 

stafettlag og 175 vanlige utøverplasser. Alle startnummerer ble solgt og arrangementet var 

vellykket på alle måter, også økonomisk.  



Styret ser at det fortsatt er utfordrende å finne funksjonærer blant medlemmene til våre 

arrangementer og flere sentrale personer har sluttet i arrangør komiteen. Derfor har styret 

besluttet å honorere leder og komiteen for Trondheim Triatlon 2020 for å sikre at 

arrangementet blir gjennomført på en trygg og ansvarlig måte. Til tross for dette, er det 

uansett nødvendig fremover å skape et større engasjement i forbindelse med arrangement 

og i klubben. 

  

6. UNGDOM 

Det har flere år vært et økt fokus på klubbens barn og ungdom. I 2019 var det en positiv 

utvikling i gruppen, med flere aktive. Det er avholdt treningssamling mars 2019 og flere 

deltok på forbundets treningssamling i Bergen i november. 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. Styret opplever at det er vanskelig å få mer bassengtid i 

Trondheim på grunn av en generelt stor mangle på svømmebasseng i Trondheim kommune. 

 

 

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 ser at det absolutt er rom for flere sosiale sammenkomster, både med og uten 

treningstøy på. 

  

8. SPORTSLIGE PRESTASJONER  

2019 var sportslig sett et bra år. Flere medlemmer har deltatt i ITU age group EM normal 

distanse, ITU VM langdistanse samt VM IM Kona. Ved årets NM oppnådde klubbens 

triatleter flere gode plasseringer herunder: RJ 13-14: 1. plass Ane Elinsdatter Høien, K 20: 1. 

plass Møyfrid Oliana Nes Kløvning, K 40: 1. plass Anne Grete Haugan, K Elite: 2. plass Solveig 

Natvig Løvseth M 40: 2. plass Øyvind Bertelsen-Tangvik 3. plass Ole Andreas Alsos 



I 2019 ble det gjennomført norges cup i sprint og sprint, også her var det flere gode 

prestasjoner herunder: K 20: 1. plass Møyfrid Oliana Nes Kløvning, RJ 13-14: 2. plass Ane 

Elinsdatter Høien, M 40: 2. plass Frank Holmgaard.  

Trondheim triatlonklubb ble nummer 2 i NM miksstafett i Son. Laget bestod Anne Grete 

Haugan, Henning Andersson, Solveig Løvseth og Theodor Karlsen 

Styret oppfordre flere til å stille på NM og i Norges cup. Dette er morsomme og sosiale 

arrangementer.  

 

9. FREMTID  

I året som kommer vil det være fokus på å få gjennomført planlagte arrangementer og få til 

et suksessfullt Trondheim Triatlon.  

Det er et behov for å få til et arrangement med lav terskel for utøvere som ikke nødvendigvis 

er medlem av klubben og det arbeides på å gjennomføre sprint ved Ånøya (Grønneset) som 

et arrangement åpen for alle, med mulighet for kjøp av engangslisens. 

 Det er planlagt et ytterligere utviklet tilbud i forhold til 2018 for ungdom og forbundets 

nasjonale treningssamling avholdes i Trondheim for første gang 20. – 22. mars.  

 

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

  

Trondheim, den 25. februar 2020 

 

___________________________    _________________________ 

Frank Holmgaard      Dag Erik Helland 

Leder        Nestleder 

 

___________________________    _________________________ 

Helge Johansen      Lisbeth Albrektsen  

Kasserer       Styremedlem 

 



___________________________ 

Mona Fenstad 

Styremedlem 


