
ÅRSBERETNING FOR 2020  

TRONDHEIM TRIATLONKLUBB  

  

  

1. STYRE 

Det er avholdt 6 styremøter i siden årsmøtet 2020.  

Styret hadde frem til årsmøtet 11. mars 2020 følgende sammensetning:  

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

 

Styret hadde fra og med årsmøtet 11. mars 2020 følgende sammensetning: 

Styre  
Leder  Frank Holmgaard  
Nestleder  Hanna Josie Nordgård  
Medlem  Lisbeth Albrektsen  
Medlem  Henning Andersson 
Medlem  Helge Johansen  
Varamedlem  Mona Fenstad  
Varamedlem  Marco Leida  

 

2. ØKONOMI  

Samlet sett gikk klubbens drift med 52 409,- kr i overskudd i 2020. Fremdeles har klubben 

hatt utbetalte faktura hos Norges triatlonforbunn fra tidligere år på 37 620 som er betalt i 

januar 2021. Klubbens største inntektskilder har vært «kompensasjon for inntektsbortfall» 

ifb med avlysningen Trondheim triatlon, medlemskontingent og aktivitetsgebyr. 

Kompensasjonen fra Lotteri og stiftelsestilsynet var på i alt 79 730,-  Også i 2020 har det vært 

noen uforutsette utgifter og ikke-budsjetterte utgifter. Som en konsekvens av høyt 

strømforbruk de seneste årene og utfordringer med justering av varme i klubbhuset er det 



investert i forbedring av termostater, herunder også etablering av internett i klubbhuset. Det 

er i alt brukt ca 34 000,- på dette, og så langt har det hatt en positiv effekt på strømforbruket 

i klubbhuset. I tillegg har klubben avholdt utgifter forbundet med Solveig Løvseths deltakelse 

på landslaget, i alt 12 000,- Klubbens økonomiske resultat er som sådan tilfredsstillende, 

spesiell med tanke på utfordringer knyttet til Covid-19. Etter årsavslutning 31.12.2020 hadde 

klubben en solid økonomisk base 554 756,- på bokk. Styret har anslagsvis brukt til sammen 

ca 600 timer på styrearbeid. 

  

 

3. MEDLEMMER  

Per 31.12.2020 hadde klubben 214 registrerte medlemmer (275 i 2019) , 85 (91 i 2019) 

jenter/kvinner og 129 (184 i 2019) gutter/menn. 50 (46 i 2019)  medlemmer var under 20 år.  

 

4. TRENINGER  

Til tider har det på grunn av pandemisituasjonen vært særdeles utfordrerne å opprettholde 

et tilfredsstillende treningstilbud for klubbens medlemmer. Klubben har siden mars 2020 

måtte forholde seg til retningslinjer fra Regjeringen, NIF, NTF og Trondheim kommune 

vedrørende gjennomføring av aktiviteter i klubben, og det er lagt et stort arbeid av Henning i 

år planlegge og justere tilbudet ifht gjeldende retningslinjer, for å få til det best mulige 

tilbudet. 

 

I det omfang restriksjoner har tillatt det, har det vært tilbudt følgende treningsaktiviteter:  

• Svømmetreninger i Pirbadet på lørdager og søndager samt torsdager for ungdom og 

elite.  

• Svømmetreninger for barn i alderen 10-14 år på lørdager med trener.  

• Løpetreninger på Øya friidrettsbane og i Ranheimshallen en gang i uka. 

• Ungdomsgruppa har hatt jevnlige treninger igjennom hele året med Møyfrid 

Kløvning som ansvarlige.  

Gjennomføring av treninger har i store deler av året vært pålagt et øvre tak for antall 

deltakere. Derfor har det vær nødvendig med påmelding til treninger via Spond.  

 



Etter mange år som svømmetrener for klubben valgte Anne Grete i 2020 å gi seg. Mange av 

klubbens medlemmer har mye å takke Anne Grete for, styret ønsker å takke for et godt 

samarbeid.  

 

Et godt kvalifisert trenerteamet består nå av Møyfrid Kløvning og Jonas Barstad. 

 

Styret opplever fremdeles at det er vanskelig å få mer bassengtid i Trondheim på grunn av 

en generelt stor mangle på svømmebasseng i Trondheim kommune. Dette vil trolig ikke 

endre seg før kapasiteten øker. Styret har i den forbindelse gitt høringsinnspill til nytt 

bydelsebasseng/ idrettssenter i Trondheim.  

 

5. ARRANGEMENTER  

På grunn av Covid-19 har det i 2020 ikke vært gjennomført fysiske konkurranser i klubben. 

Under nedlukkingen i våren 2020 ble det gjennomført en virtuell konkurranse, og det ble 

gjennomført 2 treningstriatlon for ungdom i august 2020. 

I våren 2020 besluttet styret å avlyse Trondheim Triatlon på grunn av Covid-19, og usikkerhet 

rundt mulighetene for å kunne gjennomføre arrangementet. Det er senere besluttet at det 

ikke i 2021 skal gjennomføres Trondheim Triatlon. I stedet vil det bli gjennomført TrønderTri 

med 3 ulke distanser (Supersprint, Sprint og Olympisk distanse). Bakgrunnen for denne 

beslutningen er et ønske om å kunne tilby et arrangement med høy kvalitet til flere 

medlemmer, og samtidig holde dugnadsinnsats og økonomisk risiko på et fornuftig nivå.  

 

6. UNGDOM 

Det har flere år vært et økt fokus på klubbens barn og ungdom. På tross av Covid-19 har det I 

2020 var det en positiv utvikling i gruppen, med flere aktive. Styret har fortsatt satsningen på 

å legge til rette for et økt fellestreningstilbud og større felles treningsaktivitet. Dette vil også 

bli prioritert fremover.  

 

 



7. SOSIALT  

Det sosiale miljøet rundt de organiserte og egenorganiserte treningene i klubben, har 

som øvrige aktiviteter vært utfordret siden mars 2020. Det er et ønske fra styret så 

fort som mulig å ligge til rette for å gjenopprette det sosiale miljøet i klubben, 

forhåpentligvis i forbindelse med starten av utendørs svømmesesong.  

 

  

8. SPORTSLIGE PRESTASJONER  

I 2020 var det gjennomført få konkurranser. Det ble gjennomført NM i Olympisk distanse, 

sprint og supersprint, og det ble til flere gode plasseringer blant annet en kongepokal til 

Solveig Løvseth for 1. plassen i Elite kvinner NM sprint, samt NM Elite Normal distanse. 

Ungdomsmesterskap supersprint (13 -14 år) ble vunnet av Kristian Holmgaard.  

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 TrønderTri. I tillegg til dette vil det være viktig å få reetablert et godt 

treningstilbud for klubbens medlemmer samt gjennomføring av akvatlon, duatlon og andre 

treningstriatlon når restriksjoner tillater det . 

I november 2021 skal klubben sammen med NTNUI være vært for Norges triatlonforbunds 

Tinghelg, og stryet ser frem til å ta i mot «Triatlon Norge» sammen NTNUi. 

 

Styret takker for et godt år (på tross av korona) for klubben, og for tilliten som er vist oss.  

  

Trondheim, den 21. februar 2021 

 



___________________________    _________________________ 

Frank Holmgaard      Hanna Josie Nordgård 

Leder        Nestleder 

 

___________________________    _________________________ 

Helge Johansen      Lisbeth Albrektsen  

Kasserer       Styremedlem 

 

___________________________ 

Henning Andersson 

Styremedlem 


