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Bilag A

DTriF
Formandens beretning 2015
Af Mads Freund, forbundsformand

Det Lyder som om at der er en ridse i pladen. Men igen har det været et godt år
for Dansk triatlon.
Bl.a. på baggrund af en kæmpe frivillig indsats af forbundets medlemmer er DTriF
større og stærkere end nogensinde.

Bredden fortsætter med at voske
Vi rundede 12.000 medlemmer og 100 klubber og bevæger os i højt tempo op
blandt de større forbund. Vi ligger nu omkring en 16. plads blandt de 61
specialforbund under DIF. Vi var blandt de forbund der forholdsmæssigt voksede
mest i 2015, og vi var blandt de 10 forbund der fik størst medlemsfremgang overalt i
Danmark.

I 2015 lå væksten hovedsageligt blandt de medlemmer der ikke ønskede en klub,
men som købte et EP medlemskab 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 alle nye klubber og medlemmer.
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Vores Elite
Elitesatsningen på SDU i Odense fungerer stadig godt, og har kastet flere lovende
resultater af sig i løbet af året. Ved udgangen af 2015 ligger Andreas Schilling og Ditte
Kristensen relativ tæt på kvalifikationsgrænsen til OL senere i 2016 - mens der skal
ske en radikal udvikling for at Line Thams kommer i betragtning denne gang. Løbet er
kørt for OL 2016 for de øvrige Tri Team SDU folk
I ungdomsrækkerne fortsatte de fine resultater med Alberte Kjær og Emil
Deleuran Hansen i spidsen. Udover fine individuelle resultater vandt de to sammen
med Anne Holm og Daniel Bækkegård bronze i EM i Mix-relay i Geneve.
Ved VM i lang i Motola i Sverige tog Martin Jensen og Camilla Pedersen begge
sølv. Camilla tog derudover 3 sejre i IM 70.3. Mens Helle Frederiksen vandt IM 70.3 i
Texas og Brasilien. Michelle Vesterby vandt IM i København og Challenge i Billund.
Så da efteråret kom, var forventningerne store til IM på Hawaii. Og de blev til
fulde indløst af de danske piger. Camilla blev 8er i sin debut, mens Michelle tog
endnu et skridt op af listen og sluttede på en imponerende 4. plads.

Vores kontor
Der har været travlt for vores kontor i Brøndby. I 2015 servicerede vi flere
medlemmer og stod for endnu flere projekter. Derfor har vi sagt velkommen til Rene
og Kristian på kontoret. Ligesom vi har startet en række processer for at strukturere
og organisere os endnu bedre. Pladsen er dog blevet trang – så vi kigger så småt efter
flere kvm.

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 aktivitet. Vi har som de tidligere år haft
ansvarsområderne delt blandt os, så klubber og medlemmer ved præcis hvem de skal
henvende sig til. Her er ansvarsområderne som de så ud i 2015:
Kim Rohde – Økonomiansvarlig
Anette Østerkjerhus – Bredde triatlon
Ricco Clausen – Børn/unge
Henrik Bruun – Paratri, Antidoping
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Lars Smith - Uddannelse
Mogens Strange Hansen – Elite

Efter Lang og tro tjeneste har Lars Smith og Ricco Clausen valgt at indstille deres
bestyrelsesarbejde ved den kommende generalforsamling. Da vores vedtægter
tillader bestyrelsen at bestemme sin egen størrelse mellem 6 og 8 medlemmer, er
det bestyrelsens anbefaling at skære størrelsen ned til 6 medlemmer i 2016. Det vil
give en mere agil enhed.
Hvis nogen klubber ønsker at beholde flere end 6 medlemmer, forudsætter det,
at man indsender og fremsætter ønsket som et forslag til generalforsamlingen.
Stor tak til Lars og Ricco for deres indsats gennem årene.

Årets Fokus

Dialog
Vi har ønsket at få klubberne endnu mere i tale, og gøre klubberne
opmærksomme på de områder hvor forbundet kan hjælpe. DTriF har blandt andet
udsendt en række ”Nyhedsbreve fra formanden” gennem året og samtidig har vi
afholdt et par formandsmøder, med spændende emner. Dialogen har været rigtig
god – selvom man godt kunne have håbet på en lidt større tilslutning fra klubberne.

Børn og Unge
Vi har uddelt mange udviklingspenge til flere børne og unge projekter – men det
er alligevel ikke lykkedes os at få brugt hele udviklingspuljen.

DM
Vores korte DM-serie voksede fortsat. 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 arbejder hårdt på, at kunne leve op til de krav som en
erhvervsorganisation stiller. I 2015 fik vi endelig presset vores planlægning af næste
års DM stævner igennem i efteråret – det håber vi at kunne høste gevinsten af i 2016.
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Uddannelse
Vores træneruddannelse fungerede godt. På dommerfronten voksede vores
uddannede stab også godt, og mange af de nye dommere blev hurtigt sat i drift. Vi
arbejder stadig med at blive dygtigere og sigter efter altid at kunne matche det
højeste ITU niveau.

Sikkerhed, doping og paratri
Vi fortsatte vores indsats på disse 3 vigtige områder. Desværre ramte
virkeligheden os hårdt, da en AG atlet blev testet positiv ved IM i København. Der
kom en del medieomtale ud af afsløringen, som endte med en straf på 4 års
udelukkelse til atleten. Sagen satte fokus på en ny gruppe atleter. Dem som ADD
kalder ”supermotionister”. Denne gruppe vil ADD sætte yderligere fokus på i året der
kommer – og vi vil gøre alt for at hjælpe dem i deres bestræbelser. Snyd i enhver
form vil vi gøre alt for at forhindre. Året bød i øvrigt på lidt over 100 dopingtests af
danske elite triatleter, og 67 test uden for det danske landshold.

Støtte fra Team Danmark
Vi havde et fint og udbytterigt samarbejde med Team Danmark, hvor vi beholdt
det økonomiske niveau og vores status som projektstøttet forbund – der betyder at
vi stadig modtager vores støtte år for år.

Indenrigspolitik
Vi har fortsat et fremragende samarbejde med DIF. I flere forskellige situationer
har det betydet ekstraordinær god service til DTriF og vores klubber, og vi inviteres i
stigende grad til forbundets gruppearbejder og uddannelser.

Vi blev således inviteret til at være blandt de udvalgte discipliner til anden runde
af DIFs og DGIs kæmpe 25-50-75 visionssatsning. Dette stort anlagte projekt
gennemførte vi en analysefase af i 2015 - sammen med en udvalgt flok fra DGI. På
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trods af DGIs manglende erfaring indenfor triatlon, var det nemlig vores ambition at
lave visionsarbejdet sammen med dem. Overraskende nok har vi netop hørt fra DGI,
at de alligevel ikke ønsker at indgå en visionsaftale med os.
På trods af, at DGI har underskrevet et konkret forslag, og at alle har brugt meget
tid på projektet, har vi – sammen med forundring - valgt at tage deres beslutning til
efterretning med godt humør. Vi arbejder nu på at fortsætte udviklingsarbejdet uden
DGI.

Udenrigspolitik
Året har budt på 2 ETU møder og 1 ITU møde.

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 et Nordisk mesterskab i Fredericia 2016 som vil bidrage med ETU point – dvs. at
vores elite-atleter får chancen for at skrabe point sammen på hjemmebane. 2015
bød på en del koordinering af NM med Fredericia og de øvrige nordiske lande.

Vores kategori 5 status skaffede os også en invitation til det første fælleseuropæiske klubstævne for mix-relay hold i Nice. Stævnet blev desværre aflyst på
grund af vejret – men projektet genoptages i 2016. Vi regner fortsat med at mix-relay
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.

Til slut vil jeg sende en tak til de frivillige der har hjulpet i gennem 2015 – jeg
glæder mig til samarbejdet i 2016.

God generalforsamling
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Beretning fra Amatør- og Ordensudvalget 2014
Ved Stig Helm Nielsen

Ingen sager indbragt for udvalget i 2015 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
Takst pr. medlem over 18 år

0 kr.
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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