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Bilag A

Formandens beretning 2017
Af Mads Freund, forbundsformand
Det har igen været et spændende år for Dansk triatlon, selvom vi har mærket en lille
medlemstilbagegang
På baggrund af en kæmpe frivillig indsats af forbundets medlemmer er DTriF fortsat i
god form.
Vores medlemskurve hænger lidt.
Vi har godt 11.000 medlemmer i vores medlemsdatabase fordelt på under lidt under
7.000 klubmedlemmer og knap 4000 Enkelt Persons Medlemmer. Antallet af
medlemsklubber ligger stabilt omkring 100.
Med disse tal befinder vi os samlet omkring en 16. plads blandt de 62
specialforbund under DIF. Væksten af tilgang af klubmedlemmer holdte igen en
pause i 2017. Med en samlet en let faldende tendens, desværre også blandt børn og
unge i 2017. Ungdommen er dog fortsat højt prioriteret i Dansk Triatlon. De mange
års hårde ungdomsarbejde i klubberne og i forbundet, skal nok få kurven på ret køl
igen.
Forbundet vurdere konstant på hvilke aktiviteter, der kan være med til at stoppe
tilbagegangen og måske vende det til fremgang. Vi er overbeviste om at vi i samarbejdet med
medlemsklubberne kan finde nye måder at tænke triatlonmedlemsskaber på og dermed fortsat
udvikle vores sport.

Antallet af solgte Enkelt Persons Medlemskaber er fortsat højt. Ordningen med
mulighed for køb af medlemskab direkte under DTriF (inkl. en eventlicens) har været
en succes. Vi har i 2017 fortsat en række 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 Europamesterskabet i Kitzbühel, hvor vi uden de store
forventninger stillede op til Mix Relay med Andreas Schilling, Emil Deulerant Hansen
og de 2 juniorpiger Anne Holm og Sif Bendix Madsen. Det danske team performede
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langt udover det forventede og på 3. ben pulveriserede Sif konkurrenterne med et brag
af et løb og sendte Emil først ud på den afsluttende tur med et imponerende forspring.
Med Frankrig og Rusland i hælene kunne Emil strække hænderne i vejret med
Danmarks første internationale seniortitel i Mix-Relay.
En historisk dag for Dansk triatlon.
En stor bedrift som vi kan takke det stærke trænerteam og foreningsarbejde i vores
klubber for.
Igen i 2017 var Andreas Schilling i en klasse for sig i individuel dansk kortdistance
triatlon. Andreas kom hjem med en række fine placeringer i World Cup og WTS
sammenhæng. Og i Fredericia genvandt han i suveræn stil sit Nordiske Mesterskab.
Af øvrige resultater skal nævnes Helle Frederiksens sølv ved VM lang i Penticton,
og Camilla Pedersens EM-guld på middeldistancen i Herning, med Maja Stage
Nielsen på andenpladsen og dermed sølvvinder. Samme sted vandt Anders
Christensen Sølv hos herrerne mens Miki Mørck Taagholt tog Bronzen i hans debut på
distancen.
I ungdomsrækkerne fortsatte de fine resultater for især Sif Bendix Madsen. Hun vandt
den Europæiske Cup i Holten – men måtte desværre udgå med en skade til VM i
Rotterdam.
Vores kontor
Der har været travlt for vores kontor i Brøndby. Med det vigende antal medlemmer har
vi løbende tilpasset både antallet af mandetimer samt vores kvadratmeter i Brøndby.
Således er en del af det gamle kontor nu udlejet til det nyeste forbund under DIF:
Dansk Surf & Rafting Forbund.
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 fokusområderne som de så ud i 2017:
Henrik Bruun (næstformand) – Paratri, Antidoping, Uddannelse, VM 2018
Kim Rohde – Økonomiansvarlig
Anette Østerkjerhuus – Bredde triatlon, Børn/unge
Thomas Schwartz – Medlemsformer, Sponsorer
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
igennem 2017, 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:
VM 2018
Efter lang forberedelses tid med opbygning af et sekretariat, sagde lederen af vores
sekretariat pludseligt op i eftersommeren 2017. Den slags giver altid udfordringer, og
de 3 partnere Sport Event Danmark, Udvikling Fyn og DTriF valgte at rykke tættere
sammen i bussen og lave en større strukturel ændring af arbejdsgruppen og
budgetlægningen. I skrivende stund går alt efter planen, og vi afventer spændt hvor
mange tilmeldinger de enkelte landes kvalifikationer kaster af sig i løbet af de næste
måneder. Det er svært at estimere – men med forudbestillinger på ca. 5.000 hotel
sengepladser håber vi stadig at kunne matche de ca. 3000 tilmeldinger som tilgik
Penticton ved VM i 2017.
Protektor for VM på Fyn er HKH Kronprins Frederik som med stor entusiasme i 2017
allerede har prøvekørt cykelruten for VM i Crosstri i Svendborg. En stor tak for hans
venskab og dedikation til dansk triatlon.
ONCE IN A LIFETIME: I den forbindelse er det vigtigt for alle at huske på, at VM
FYN 2018 i hele 5 discipliner bliver en historisk begivenhed. Det er ikke sikkert at
danske triatleter nogensinde igen kan dyste om VM på hjemmebane. Så lad dette
derfor være en opfordring; Sørg for at alle i jeres respektive klub overvejer den
mulighed for at få et enkelt eller måske endda flere historiske races På CV’et. Tilmeld
hurtigst muligt.
ER MAN HELT HARDCORE, OG GENNEMFØRER ALLE VM RACE PÅ FYN,
OPNÅR MAN SOM EN AF DE HELT FÅ TITLEN: MULTISPORT LEGEND.
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 – men vores ambition er at gøre den større endnu.
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DM og Elite
Forbundets store stævnesatsning på kortdistance – Danske Invest DM TRI serien
voksede fortsat i 2017. Den danske elite leverede fantastiske stævner, og hele DM
tanken tog et stort skridt fremad, mod at blive den mest spændende stævnerække i
Danmark. Og i Herning blev der med stor succes afholdt ETU EM på Middeldistancen
med bl.a. Team Danmarks direktør, Lone Hansen på tilskuerpladserne. Vi vil fortsætte
arbejdet med at få en endnu stærkere 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 2017, 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 olympiske
periode (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.
I 2018 har vi valgt at outsource DTriFs regnskabsfunktion til DIF.
Vi har i året der gik, fortsat vores fine samarbejde med Antidoping Danmark.
ADD Har valgt at bruge samarbejdsmodellen med DTriF, som template for
samarbejder med andre forbund.
Udenrigspolitik
Året har budt på 2 fysiske ETU møder og 1 ITU. Derudover er der løbende en række
møder med den europæiske marketing kommission og den internationale branding
arbejdsgruppe.
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 og andet genskabte Nordiske mesterskab i Fredericia 2016-17 med
indbyggede ETU point.
Danmarks sportslige resultater og fine internationale forbindelser har ført til en
nominering som ”Årets Europæiske Forbund i 2017” kåringen finder sted i marts
2018.
Til slut vil jeg sende en tak til alle de frivillige, der har hjulpet til med udviklingen
i triatlonsporten igennem året 2017 – jeg glæder mig til samarbejdet i 2018.
God generalforsamling
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Beretning fra Amatør- og Ordensudvalget 2017
Ved Stig Helm Nielsen

Amatør- og Ordensudvalget havde en forespørgsels fra Pia Englyst, som deltog til Deloitte Øresund
Triathlon søndag d. 25.06.2017. Det var en blæsende dag, hvor hun blev dømt en ”stop and go” på
løbedelen, for at modtage pace, af en mandlig deltager. Der blev kommunikeret imellem de to, over en
længere distance.
Pia Englyst mente, det var tilladt at modtage pace fra en anden deltager. Amatør- og Ordensudvalget
mente, selv om det ikke står specifikt i danske regler, men klart i regelsæt fra ITU pkt. 6 afsnit vii.
Svar til Pia Englyst vedhæftet fil.

Med venlig hilsen.

Stig Helm Nielsen.
Til Pia Englyst.

Vi har haft din appel, til drøftelse i Amatør og ordensudvalget. Dette er hvad vi er kommet frem til.
Deltagere skal altid rette sig efter dommere og officials. Der kan og vil opstå spørgsmål, som ikke står i
konkurrencereglerne, og her er det vigtigt, at dommere og deltagere bruger deres sunde fornuft, for at
afvikle et fair og sikkert stævne. At opnå en unfair fordel, er ikke tilladt i triatlon.
Hvis man modtager pace fra en deltager (som her mand til kvinde) og de samarbejder, må det betragtes
som en uretfærdig fordel, som skal stoppes og rettes. En stop and go må betragtes som em mild og rigtig
måde (i dette tilfælde 20 sek.)
Hvis du havde rettet dig efter anvisningerne fra dommeren, og var faldet lidt tilbage, eller ud til siden i
vinden, var denne episode aldrig opstået.
Så vi mener at der er dømt korrekt.
Mvh.
Amatør og ordensudvalget.
Steffen Lund-Hansen.
Erik Rosbirk.
Stig Nielsen.
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Bilag B

Klub-kontingent og afgifter
Forslag til ændring af §11.1 i DTriF’s love:
DTriF’s bestyrelse forslår ændring af §11.1. punkt 4. på den ordinære generalforsamling – Fastsættelse
af klubkontingent - således at den af generalforsamlingen fastsatte sats for klubkontingent allerede kan
træde i kraft per 1. april (Q2) samme år.
Bestyrelsen begrunder dette forslag til ændring af §11.1 i forbundet love ud fra et ønske om at
optimere reaktionstiden for ændringer i forbundets økonomi og dermed gøre forbundets så
forandringsparat som muligt.

Nu:

Ændringsforslag:
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