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Bilag A 

Formandens beretning 2016 
Af Mads Freund, forbundsformand 
 

Det har igen været et godt år for Dansk triatlon. 
På baggrund af en kæmpe frivillig indsats af forbundets medlemmer er DTriF fortsat i 
god form. 

 
Vores vækstkurve er fladet ud. 

Vi har knap 13.000 medlemmer i vores medlemsdatabase fordelt på 7.744 
klubmedlemmer og godt 5.000 Enkelt Persons Medlemmer. Antallet af 
medlemsklubber er per 31.12 noteret til 90 stk.  

 Med disse flotte tal befinder vi os samlet omkring en 16. plads blandt de 61 
specialforbund under DIF.  Væksten af tilgang af klubmedlemmer holdte en pause i 
2016. Med en samlet stagnerede tendens, er det en stor glæde, at væksten blandt 
børn og unge har været stor i 2016. Aldrig før har ungdommen været så talrigt 
repræsenteret i Dansk Triatlon. De mange års hårde ungdomsarbejde i klubberne og i 
forbundet, begynder nu for alvor at kunne aflæses. 

Antallet af solgte Enkelt Persons Medlemskaber er steget svagt. Ordningen med 
mulighed for køb af medlemskab direkte under DTriF (inkl. en eventlicens) har været 
en succes. Vi har i 2016 over 1100 udenlandske triatleter der har købt et EP 
medlemskab – et ikke uvæsentligt økonomisk tilskud bl.a. til at drive vores 
dommerservice og holde vores dommerstand i god form. Ordning giver os endvidere 
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. 
 
Vores Elite 

Elitesatsningen på SDU i Odense fungerer stadig godt, og har kastet flere lovende 
resultater af sig i løbet af året. Årets store højdepunkt var Andreas Schillings mange 
fine resultater som endte med en kvalifikation til OL Rio i 2016. Siden Triathlon kom 
på OL programmet i år 2000 har Danmark nu kvalificeret sig til det fine selskab 5 
gange i træk. En stor bedrift som vi kan takke det stærke foreningsarbejde i vores 
klubber for.  

Vi skylder også Ditte Kristensen en kærlig tanke, da hendes flotte forarbejde rent 
faktisk også indbragte Danmark en OL kvalifikation hos kvinderne – som vi grundet en 
skadesplaget Ditte desværre ikke kunne udnytte.  

 
Andreas sled og slæbte i anden gruppe ved OL konkurrencen i Rio – men han havde 
ikke en chance for at lukke hullet op til de to engelske Brownlee-raketter som kørte 
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resten af feltet i smadder. Andreas endte som 28’er, med en godkendt indsats. Efter 
sin hjemkomst brugte Andreas sin kanonform til at hjemføre sig det nordiske 
mesterskab på sin hjemmebane i Fredericia – i øvrigt foran klubkammeraten Emil 
Deleuran Hansen. 

 
På langdistance blev Michelle Vesterby nr. 6 ved IM i Kona mens hun tog sejren i IM 
Cozumel. Camilla Pedersen blev 11. i Kona og Danmark har derfor fortsat 2 kvinder i 
den absolutte verdenselite på langdistance. 

 
I ungdomsrækkerne fortsatte de fine resultater med Alberte Kjær og Emil Deleuran 
Hansen i spidsen. Og i den helt unge afdeling lyste vores nye stjerneskud 15-årige Sif 
Bendix Madsen op, da hun i en hel sværm af gode resultater vandt EM i triatlon for 
U15-16. Og som om at det ikke var nok, sluttede Sif 2016 af med at sætte ny 
Danmarksrekord på 10 km landevejsløb i 36:13. 

 
Vores kontor 

Der har været travlt for vores kontor i Brøndby. I 2016 servicerede vi flere 
medlemmer og stod for flere projekter end nogensinde. Vi er inde i en konstant 
tilpasning, for at få organisationen til at passe til behovet, og det har blandt andet 
betydet, at vi har ansat Michael Kruger som sportschef. Årets aktiviteter betød også, 
at vi endelig tog skridtet, og flyttede til nye og større lokaler – forsat i Idrættens Hus i 
Brøndby  

 
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 2016: 

Henrik Bruun (næstformand) – Paratri, Antidoping, Uddannelse 
Kim Rohde – Økonomiansvarlig 
Anette Østerkjerhuus – Bredde triatlon, Børn/unge 
Thomas Schwartz – Medlemsformer  
Mogens Strange Hansen – Elite 
 
Kæmpe tak til bestyrelsen for deres store ulønnede indsats for dansk triatlon. 
 
Årets Fokus 

DIF er i 2016 udkommet med en ny støttestruktur. Den har DTriF prøvet kræfter med 
i 2016, og det har resulteret i et strategioplæg som er blevet godkendt som ramme 
for tildeling af midler. 

 
Overskrifterne for støtteområderne er: 
 
STÆVNER OG SIKKERHED FOR ALLE 

DTriF vil gennem et varieret og nytænkende udbud af kvalitetssikre stævner arbejde 
for forsat udvikling og rekruttering til triatlonsporten. 
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BØRN OG UNGE 
DTriF vil rekruttere og fastholde flere børn og unge 

 
KLUBUDVIKLING 

DTriF vil styrke og udvikle klubberne for at ruste dem til at rumme fremtidens efterspørgsel. 
 
ANTIDOPING 

Antidoping indsatsen er for DTriF en grundlæggende forudsætning for udviklingen af triatlon sporten og 
skal være en synlig, gennemgående og fundamental forudsætning for alt DTriF’s arbejde 

 
INTERNATIONALT ARBEJDE  

DTriF vil udbygge det internationale samarbejde og DTriF’s indflydelse på det 
politiske plan. 

 
Alle støtteområder blev i starten af 2017 godkendt af DIF og arbejdet med 

præcisering af procesmål og implementering er allerede startet op på 
forbundskontoret. 

 
-- 
 
Øvrige fokusområder: 
 
Dialog 

Vi har fortsat ønsket at få klubberne endnu mere i tale, og gøre klubberne 
opmærksomme på de områder hvor forbundet kan hjælpe. Dialogen har været rigtig 
god – selvom man godt kunne have håbet på en lidt større tilslutning fra klubberne 
ved fx formandsmøderne. 

 
DM og Elite 

Forbundes store stævnesatsning på kortdistance – Danske Invest DM TRI serien  
voksede fortsat i 2016. 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 vil fortsætte arbejdet med at få en endnu stærke plads i international 
triatlon gennem elitefokus og yderligere forstærkning af stævnekvaliteten i Danmark 
– så vores elite kan teste sig selv på hjemmebane.  

 
Støtte fra Team Danmark 

Vi havde et fint og udbytterigt samarbejde med Team Danmark i 2016, hvor vi 
beholdt det økonomiske niveau og vores status som projektstøttet forbund – der 
betød at vi modtog vores støtte år for år. Systemet er under revision, og for den 
næste olympade (2017-2020) har vi fået bekræftet, at støtten til DTriF vil blive lagt i 
en sikrere og styrket ramme. 

  
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 DIF’s  gruppearbejder og uddannelser. 
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Vi har i året der gik, yderligere styrket vores samarbejde med Antidoping 
Danmark. ADD gengældte vores samarbejdsvilje med at indstille os til 
Kulturministeriets årlige idrætspris 2016. En nominering vi var meget stolte over – 
selvom prisen i sidste ende gik til en anden nomineret. 

 
Udenrigspolitik  

Året har budt på 2 ETU møder, 1 ITU møde samt flere forskellige møder under OL.  
 
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 
bestyrelsen og den italienske præsident, og ved hans mellemkomst afholdt Danmark 
det første genskabte Nordiske mesterskab i Fredericia 2016 med indbyggede ETU 
point. 

 
I 2016 blev DTriF tildelt 3 betydelige internationale politiske roller: 
- En plads i ETU’s marketingkommission, med forhandlingsmandat overfor 

Challenge 
- En plads i ETU’s EC udvalg, med forhandlingsmandat overfor Challenge 
- En plads i ITU’s marketing workgroup 
 
Ang. navngivning omkring EM 2017 

Vores værtskab ved EM Middeldistance i Herning 2017 blev genstand for en del 
opmærksomhed i 2016. Ironman oplyste pludselig, at de ville afholde deres interne 
IM EM 70.3 en uge efter ETU stævnet i Herning i 2017. 

 
DTriF reagerede straks på denne uheldige placering, som tydeligvis ikke tjente 

triatlonsporten. Efter nogen dialog erkendte Ironman, at deres fremfærd og 
beslutning havde været forkert. De underskrev en aftale om, at de aldrig kan afholde 
den slags mesterskaber igen på dansk grund – uden godkendelse af DTriF. Samt at de 
ikke vil bruge forkortelsen ”EM” om deres stævne. 

Sagen er dermed skrinlagt, men vi må desværre leve med 2 internationale 
stævner i 2017 på dansk grund - der kan forveksles. 

 
Til slut vil jeg sende en tak til alle de frivillige, der har hjulpet til med udviklingen  

i triatlonsporten igennem året 2016 – jeg glæder mig til samarbejdet i 2017. 
 
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 

Klub-kontingent og afgifter 
Forslag 1.  

Bestyrelsen ønsker at justere de nuværende takster for klubkontingent tilbage til niveauet fra 
2012 - for herigennem at sikre forbundets høje serviceniveau overfor klubberne og den forsatte 
udvikling af sporten. I fald forslaget kan vedtages vil de gældende takster per 1. januar 2018 være: 

 
Takst pr. medlem under 18 år                                                             0 kr.  
Takst pr. medlem over 18 år                                                               240 kr.  
 

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

Forslag 2. 
Fremadrettet foreslår bestyrelsen yderligere at Klubkontingentet hvert år automatisk bliver 

pristalsreguleret efter det danske prisindeks (afrundet til nærmeste 10 kr.). I praksis betyder det at 
Klubkontingentet for det kommende år vil blive oplyst på årets ordinære Generalforsamling til 
afholdelse inden 1. april.  Kun i tilfælde af fundamentale ændringer i takster og struktur for 
kontingenter og afgifter skal dette vedtages af General Forsamlingen. 

 
Til orientering:  
Gebyr for professionel afdeling                                                           2500 kr. 

Medlemsklubber med begrænsede rettigheder takseres samme takst som klubber med 
fuldt medlemskab.  
 
 
Til orientering:  
Gebyr for professionel afdeling   2500 kr. 
Medlemsklubber med begrænsede rettigheder takseres samme takst som klubber med fuldt 
medlemskab.  
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Bilag C 

 
Indkomne forslag 

 
 

Forslag 3. 
Anmodning om tilladelse til oprettelse af Startfællesskab 
 
Anledningen til denne anmodning tager udgangspunkt i et nyopstået samarbejde mellem 
Multiatleterne (Esbjerg) og ETOM (Esbjerg) på foranledning af eksterne initiativtagere. 
Samarbejdet omhandler oprettelsen af en fælles ungdomsafdeling under navnet Esbjerg Ungdoms 
Triathlon (EUT). 
 
Dette initiativ udspringer af et synligt behov for udviklingen af et ungdomskoncept i Esbjerg og 
omegn. Der ses regelmæssigt deltagelse af unge triatleter i de to klubbers træningsmiljøer men da 
begge klubbers primære målgruppe er voksne triatleter er fastholdelsen af ungdommen i klubberne 
noget nær umulig. Et træningsmiljø hvor unge kan dyrke deres fælles passion i øjenhøjde, 
dygtiggøre sig i sporten, skabe relationer og videreudvikle glæden for triatlon er ikke eksisterende, 
dette ønsker vi at EUT skal repræsentere i fremtiden. 
 
Multiatleterne og ETOM ønsker at indgå i et samarbejde i oprettelsen af et Startfællesskab i form 
af EUT. EUT skal danne rammerne for et ungdomsmiljø som begge klubber kan henvise sine 
ungdomsatleter til i håbet om at fastholde de unge i sporten. 
 
Det er vigtigt at de unge i EUT til stævner og andre arrangementer kan stille op under navnet EUT, 
for at de får et klubtilhørsforhold gennem navnet, og dermed også kan føle sig som en del af et 
klubfællesskab. At høre under et fælles klubnavn vigtig en identitetsfaktor. Dette er set i andre 
ungdomsafdelinger som 1900 tri Alligators, GTC Bulls og OTK Bluesharks, hvor 
ungdomsafdelingen skiller sig ud fra moderklubben gennem eget navn, og signalerer at de unge 
gennem navnet har deres eget fællesskab i klubben. 
 
Foreløbige rammer for EUT: 
 
Målgruppe: 
Ungdom i aldersintervallet 10-23 år. 
Det er vigtigt at pointere at EUT ikke er en elitesatsning men et tilbud til alle niveauer. 
 
Samarbejde:  
Multiatleterne og ETOM står som moderklubber for EUT og danner det største og grundlæggende 
samarbejde. 
Derudover er vi i skrivende stund igang med at etablere samarbejde med Esbjerg Svømmeklub 
samt Esbjerg Atletik og Motion. 
 
Træningsmiljø: 
Som udgangspunkt tilbydes 1-2 ugentlige træningspas. 
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Der vil være fast tilknyttede trænere med det overordnede træningsansvar. Derudover vil vi med 
jævne mellemrum benytte os af vores samarbejdspartneres kompetencer og involvere 
svømmeklubben og Atletik klubben i det omfang det er muligt.  
 
 
Faciliteter: 
Moderklubberne har indvilget i at afsætte plads til EUT ift. træningsfaciliteter de to klubber har til 
rådighed. Dette måtte være svømmetider, centerbanetider etc. 
Moderklubberne har ligeledes indvilget i at EUT medlemmer kan deltage i den udbudte træning i 
den enkelte klub såfremt dette ønskes. 
 
Opbygning/økonomi:  
Begge klubber forpligter sig til at henvise ungdomstriatleter der figurerer i klubberne til EUT´s 
træningsfællesskab. De pågældende unge atleter er ikke forpligtet til at deltage i EUT regi. Ønsker 
man som ungdomsatlet at tilknyttes EUT vil den pågældende atlet skulle betale et EUT kontingent 
som er uafhængig af de to moderklubbers kontingentsatser.  
EUT kontingentet tilfalder begge moderklubber. 
Det ønskes at EUT repræsenterer en selvstændig enhed med udspring i de to moderklubber. Dette 
ønskes for at fasttømre en fællesskabsfølelse for ungdomstriatleterne når de repræsenterer 
klubben til stævner og i andre sammenhænge. EUT som en selvstændig enhed vil desuden lette 
sponsorarbejdet og bidrage til at undgå interessekonflikter imellem de to klubbers sponsorer - med 
andre ord vil en ny sponsor, sponsorere EUT og ikke ETOM eller Multiatleterne. 
 
I den relation ønskes der tilladelse til oprettelsen af et Startfællesskab hvor EUT som udspring af 
de to moderklubber kan figurerer som EUT på start/resultatlisten til alle konkurrencer/stævner i 
DTRIF regi.  
 
Vi håber på positivt udfald. 
 
Vh.  
Søren Guldager Nielsen 
EUT repræsentant på vegne af Mutiatleterne og ETOM 

 

mailto:post@triatlon.dk
http://www.triatlon.dk/

