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Formål

Trondheim Triatlonklubbs formål er å drive idrett organisert i 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 

(NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og 

likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som 

idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Visjon

Vi vil skape triatlonglede for alle!

Verdier

Fellesskap – Engasjement – Mestring 

Virksomhetsidé

Trondheim triatlonklubb skal være et kraftsentrum for triatlon i 

Trøndelag.
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Hovedmål

Trondheim Triatlonklubb vil skape et aktivt triatlonmiljø i 

Trondheimsområdet gjennom å legge til rette for at alle kan 

drive med triatlon på sitt nivå.

Bærekraft

Trondheim Triatlonklubb vil arbeide for økt fokus på bærekraft 

som en del av utviklingen av klubben.

Satsingsområder

• Barne- og ungdomsidrett

• Breddeidrett for voksne

• Arrangementer

• Toppidrett
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Mål – Barne- og ungdomsidrett

Trondheim Triatlonklubb vil:

• Tilby et attraktivt triatlontreningstilbud med kompetente 

trenere for barn og ungdom.

• Gjøre det attraktivt for ungdom å velge triatlon som sin 

primæridrett.

• Legge til rette for et godt sosialt miljø for barn og ungdom i 

klubben.

• Introdusere barn og ungdom til vintertriatlon.

• Redusere barrierer for å delta i triatlon for barn og ungdom.

Mål – Breddeidrett for voksne

Trondheim Triatlonklubb vil:

• Tilby et attraktivt triatlontreningstilbud med kompetente 

trenere for voksne. 

• Legge til rette for et godt sosialt miljø for voksne i klubben.

• Utvide treningstilbudet med vintertriatlonaktiviteter.

• Redusere barrierer for å delta i triatlon for voksne i alle aldre.
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Mål – Arrangementer

Trondheim Triatlonklubb vil:

• Tilby et attraktivt og lavterskel konkurransetilbud i triatlon for 

barn, ungdom og voksne i Trondheimsområdet. 

• Utvikle en konkurranse i vintertriatlon i Trondheim.

• Være en årlig arrangør av Norgesmesterskap eller 

Norgescup i triatlon for juniorer og voksne, og av 

Ungdomsmesterskap eller Ungdomscup i triatlon for rekrutt 

og ungdom.

• Utvikle et stort triatlonarrangement i Trondheim som på sikt 

kan bli et internasjonalt arrangement.

Mål – Toppidrett

Trondheim Triatlonklubb vil:

• Legge til rette for at ungdom har muligheten til å bli 

morgendagens toppidrettsutøvere i triatlon.

• Legge til rette for at junior- og seniorutøvere i triatlon på høyt 

nasjonalt nivå har tilgang på kompetente trenerressurser, kan 

trene i klubben og kan konkurrere for klubben.
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