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BILAG A

FORMANDENS BERETNING 2014
Af Mads Freund, forbundsformand
2014 har været et godt år for Dansk triatlon.
På baggrund af en kæmpe frivillig indsats af forbundets medlemmer står
DTriF stærkere end nogensinde.

Bredden sprænger alle grænserne for hvad vi troede muligt
Vi rundede 10.000 medlemmer i vores 90 klubber og bevæger os i højt
tempo op blandt de større forbund. Vi ligger nu omkring en 18. plads
blandt de 61 specialforbund under DIF. Vi var det forbund der
forholdsmæssigt voksede mest i 2014, og vi var det forbund der fik 7.
størst medlemsfremgang overalt i Danmark.
I 2014 tillod vi som det første DIF forbund, at medlemmer der ikke
ønskede en klub, kan blive medlemmer direkte under DTriF. Ordningen
har været en succes, og den giver os en ekstra chance for at få ”de
klubløse” ind i en DTriF klub. Det er stadig vores ambition at få så
mange som muligt ind i en klub under DTriF. Men hvis nogen triatleter
ikke ønsker dette, er et EP medlemskab det bedste alternativ.
Velkommen til de nye klubber og medlemmer.

Vores Elite
Elitesatsningen på SDU i Odense fungerer rigtig godt, og har kastet flere
lovende resultater af sig i løbet af året. Især Andreas Schilling, Line
Thams, Casper Stenderup og Ditte Kristensen viser særdeles gode
takter. Selvom vores satsning har sigtet mod OL i 2020, er det ikke
usandsynligt med dansk OL deltagelse i Rio 2016
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Ved ungdoms OL i Kina vandt Emil Deleuran Hansen individuel bronze
og derefter guld i mix-stafetten.
Efter sin frygtlige ulykke og mange dage i koma var vi alle sammen glade
for at se Camilla Pedersen smile og gå igen. Men 2014 var året hvor hun
ikke bare vendte tilbage; efter en stribe gode resultater tog hun helt
uforståeligt verdensmesterskabet i lang. En præstation der både førte til
kåringen som årets sportsnavn 2014 og modtagelsen af BTs Guldpris.
Endnu en kæmpe sejr for Camilla, og et skønt løft til dansk triatlon.
Årets sidste imponerende resultat var Helle Frederiksen der i et
usædvanligt stærkt besat felt vandt den halve jernmand i Bahrain. Det
var anden gang i 2014 Helle fik en præmiecheck på 100.000 med hjem –
tidligere på året tog hun nemlig også sejren i Hy-Vee. Dermed ligger hun
lunt på 2014 pengelisten.
Vores landsholdstriatlet Jens Toft, valgte sidst på året at indstille sin
landsholdskarriere, for at give plads til andre spændende ting i livet. En
stor tak til Jens for mange gode timer og resultater.

Vores kontor
Den store fremgang har ændret livet for vores kontor i Brøndby. I 2014
servicerede vi flere medlemmer og stod for flere projekter end
nogensinde før. Derfor har vi ansat Louise Rohr på kontoret til at hjælpe
med arbejdet, og en kollega mere er på vej ind. Ligesom vi har startet
flere processer for at strukturere og organisere os endnu bedre.
Til gengæld har vi sagt farvel til vores gode kollega Bernhard Sørensen,
der har valgt at hellige sin tid til skak og andre roligere aktiviteter.

DTriFs bestyrelse
Året har budt på en række møder – både fysiske og på Skype. I
bestyrelsen har vi også trænet på, at kunne håndtere den større
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aktivitet. Vi har delt ansvarsområderne blandt os, så klubber og
medlemmer ved præcis hvem de skal henvende sig til. Her er
ansvarsområderne:
Kim Rohde – Økonomiansvarlig
Anette Østerkjerhus – Bredde triatlon
Ricco Clausen – Børn/unge
Henrik Bruun – Paratri
Lars Smith – Uddannelse
Mogens Strange Hansen – Elite
På dopingfronten har vi nedsat et udvalg med vores næstformand
Henrik Bruun i spidsen – ikke fordi året har budt på problemer i den
retning – men for at være rustet, hvis noget rammer os i fremtiden.

Årets Fokus
Dialog
Vi har ønsket at få klubberne mere i tale i 2014, og har blandt andet
udsendt en række ”Nyhedsbreve fra formanden” gennem året. Samtidig
har vi afholdt et par formandsmøder, med spændende debatter og
fantastiske indlæg fra Helle Frederiksen og Michelle Vesterby. Dialogen
var rigtig god – selvom man godt kunne have håbet på en lidt større
tilslutning.
Børn og Unge
Vi har uddelt mange udviklingspenge til flere børne og unge projekter –
bl.a. til Aarhus, og Ricka har færdiggjort vores store ATK opgave.
DM
Vores korte DM-serie fordoble sine stævner og antallet af starter. Den
danske elite leverede fantastiske stævner, og hele DM tanken tog et stort
skridt fremad, mod at blive den mest spændende stævnerække i
Danmark. Vi er glade for at have Danske Invest med som sponsor, og
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arbejder hårdt på, at kunne leve op til de krav som en
erhvervsorganisation stiller.
Uddannelse
Vores træneruddannelse fungerede godt på trods af en aflysning af
niveau 3 i 2014. På dommerfronten voksede vores uddannede stab også
godt, og mange af de nye dommere blev hurtigt sat i drift. Her står vi
overfor at skulle løse fremtidens aflønning i forhold til mulige
skattetekniske løsninger.
Sikkerhed, doping og paratri
Vi fik sat ansvarlige og struktur på disse 3 vigtige områder. Og vi fik
taget hul på diskussionen om, hvordan vi håndtere disse punkter i
fremtiden.

Støtte fra Team Danmark
På trods af en lille nedgang i støtte fra Team Danmark, har vi beholdt
vores status som projektstøttet forbund – der betyder at vi stadig
modtager vores støtte år for år.

Indenrigspolitik
Vi er i den heldige situation, at vi har et fremragende samarbejde med
DIF. I flere forskellige situationer har det betydet ekstraordinær god
service til DTriF og vores klubber, og konkret har det ført til invitationen
af mig til arbejdsgruppen for et dansk elitecenter – et arbejde som netop
nu er pågående, og slutter inden for et par måneder.
Inden for kort tid, er vi ligeledes inviteret til at være blandt de udvalgte
discipliner til anden runde af DIFs kæmpe 25-50-75 visionssatsning.
Dette stort anlagte projekt vil der komme meget mere om i 2015.
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Udenrigspolitik
Året har budt på 2 ETU møder og 1 ITU møde. Og det er ikke småting, at
der er sket, ved disse sammenkomster.
I ETU er Danmark placeret i den øverste 5. kategori, der betyder, at vi
anses for et af de bedst udviklede triatlon forbund i Europa. Vi har et
særdeles godt forhold til den italienske præsident, og ved hans
mellemkomst er Danmark blevet sat i spidsen for at skabe et kort
Nordisk mesterskab i 2017 som vil bidrage med ETU point – dvs. at
vores elite-atleter får chancen for at skrabe point sammen på
hjemmebane.
Vores kategori 5 status har også skaffet os en invitation til den først
fælles-europæiske klubstævne for mix-relay hold den 4. Oktober i Nice.
Vi skal med andre ord stille et klubhold, der kan konkurrere i det nye
format. Opgaven ser nærmest umulig ud, men årsagen til de hårde krav
er ikke mindre end fantastisk. Det står nemlig nu 95% sikkert, at mixrelay kommer på programmet som en ny triatlon-disciplin til OL i 2020.
Derfor er alle lande + klubber i Europa nødt til at sætte fuld fokus på
formatet.
Vi er blevet tildelt pladser til 2 kvinder og 2 mænd til de første
Europæiske Games som afholdes i Baku i juni 2015. Pga. sammenfald
med et vigtigt Wold Cup stævne i Mexico, ender vi dog nok med kun at
sende 1 mand til Baku.
Tak til de frivillige der har hjulpet i gennem 2014 – jeg glæder mig til
samarbejdet i 2015.

God generalforsamling.
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BERETNING FRA AMATØR- OG ORDENSUDVALGET 2014
V ED S TIG H ELM N IELSEN

Ingen sager indbragt for udvalget i 2014 og derfor heller intet at berette.
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BILAG B

KONTINGENTER OG AFGIFTER
Bestyrelsen foreslår en fastholdelse af nuværende takster for 2016:

Takst pr. medlem under 18 år

0 kr.

Takst pr. medlem over 18 år

200 kr.

Klubkontingent for fuldt medlemskab beregnes efter antal medlemmer over 18 år og
fastsat takst pr. medlem. Det faktureres kvartalsvis.

Til orientering:
Gebyr for professionel afdeling

2500 kr.

Medlemsklubber med begrænsede rettigheder takseres samme takst som klubber med
fuldt medlemskab.
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