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Formandens beretning 2018  

Af Mads Freund, forbundsformand  

Det har igen været et meget spændende år for Dansk triatlon. Vi har stabiliseret 
vores størrelse – men haft en lille medlemstilbagegang på et par hundrede 
medlemmer. På baggrund af en kæmpe frivillig indsats af forbundets 
medlemmer er DTriF fortsat i god form.  

Vores medlemskurve er flad  

Vi har omkring 11.000 medlemmer i vores medlemsdatabase med de fleste som 
klubmedlemmer og resten som Enkelt Persons Medlemmer. Antallet af 
medlemsklubber ligger stabilt omkring 90.  

Med disse tal befinder vi os samlet fortsat omkring en 16. plads blandt de 62 
specialforbund under DIF. Væksten af tilgang af klubmedlemmer holdt igen en 
pause i 2018. Med en samlet en let faldende tendens, desværre også blandt børn 
og unge. 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.  

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 2018 fortsat en række udenlandske triatleter der – ved 
dansk stævnedeltagelse – bidrager med et EP medlemskab. Det giver 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. Triatlon bør foregå i en af vores klubber. 



Men hvis nogen triatleter ikke ønsker dette, er et EP medlemskab det bedste 
alternativ.  

Velkommen til alle nye klubber og medlemmer.  

VM ITU Multisportsfestival 2018  

2018 blev året hvor dansk triatlon stod for sit største arrangement nogensinde; 
ITU Multiportsfestival som med 5 verdensmesterskaber er vores internationale 
forbunds største stævne. Kulminationen på mange års arbejde fandt sted på Fyn 
under 9 dages solskin i starten af juli. Atleter fra 48 forskellige nationer startede 
mere end 3200 gange og gjorde stævnet på Fyn til en festlig begivenhed og en 
stor sportslig succes. Efterfølgende kunne analyser vise, at VM betød omkring 
16.000 ekstra overnatninger på Fyn, og at 95% af deltagerne beskrev besøget 
under VM som en positiv oplevelse.  

Det er ikke nemt at arrangere en så stor begivenhed. Kun de allerdygtigste og 
organisatoriske stærke forbund i verden kan være med. Man skal være stærk i 
troen og være klar til at løse de udfordringer man møder undervejs. Men i det 
sekund, at man går i flagparaden og glade triatleter fra hele vejen spontant 
takker for arrangementet – ved man, at arbejdet har været det hele værd.  

Sammen med Sport Event Danmark og Udvikling Fyn endte vi med at skabe en 
milepæl i Dansk Triatlon Forbunds og ITU’s historie. En event som vi igen og igen 
har fået ros for fra vores venner i international triatlon og vores egne triatleter. Vi 
har meget at være stolte over, når vi kigger tilbage på ITU Multisportsfestival på 
Fyn i 2018.  

Protektor for VM på Fyn var HKH Kronprins Frederik. En stor tak for hans venskab 
og dedikation til dansk triatlon.  

Vores Elite  

Elitesatsningen på SDU i Odense fungerer stadig godt, og har kastet flere lovende 
resultater af sig i løbet af året.  

Et af årets store elite-højdepunkter var selvfølgelig VM på hjemmebane i 5 



forskellige langdistance discipliner. Og vores danske landshold stillede med hold 
på alle distancer. Den første store succes indtraf under duatlon-konkurrencen 
hvor vores bedste kortedistanceatlet, Andreas Schilling, lavede en pæn 
overraskelse ved at bliver verdensmester i et fantastisk spurtopgør med Le Berre 
fra Frankrig.  

I den sidste af de 5 discipliner skulle Helle Frederiksen forsøge at veksle sidste års 
VM sølvmedalje til Guld – og det lykkedes heldigvis. I et veldisponeret race vant 
Helle fortjent sit første VM.  

Efter en skadesramt sæson sendte vi Sif Bendix Madsen til ungdoms-OL i 
Argentina - og igen gjorde Sif det fantastisk. Først tog hun OL-sølv individuelt, for 
derefter at vinde ungdoms OL-guld på det sammensatte europæiske mix-relay 
hold.  

Igen i 2018 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. Inden grand final i Gold Coast i Australien, stod Andreas foran sin 
bedste samlede WTS placering – men desværre havde han ikke dagen, og endte 
samlet som nr. 14.  

På hjemmebane i Fredericia tog Andreas sit 3. Nordiske ETU mesterskab i træk, 
mens Alberte Kjær Pedersen blev nordisk mester hos kvinderne.  

Hele vores trænerstab knokler i øvrigt på, for at holde Danmarks eliteafdeling 
inde i kampen til de eftertragtede pladser til hold til OL i Tokyo 2020 hvor mix-
relay er på programmet for første gang. Vi krydser fingre for at denne vigtige 
missions mål kommer nærmere i 2019 – hvor vi i øvrigt har prioriteret at køre 
vores ungdomslandstræner Rasmus Stubager op til fuld tid.  

Endelig er det på sin plads at sende en varm tanke til Martin Jensen som efter 
mange år i landsholdsdragten og en række VM og EM medaljer, var nødt til at 
takke af i 2018 efter længe at have kæmpet med skader. 

 



Vores kontor  

Der har været travlt for vores kontor i Brøndby. Med det stagnerende antal 
medlemmer har vi løbende tilpasset vores opgaver, vores konsulenter når dog 
fortsat et imponerende antal opgave – i samarbejde med vores klubber.  

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 2018:  

Mads Freund – Formand. Ordførende i ind- og udland. Henrik Bruun 
(næstformand) – Paratri, Antidoping, Uddannelse, VM 2018 Kim Rohde – 

Økonomiansvarlig Anette Østerkjerhuus – Bredde triatlon, Børn/unge Thomas 

Schwartz – Sponsorer Mogens Strange Hansen – Elite  

Vi har i årets løb bl.a. haft en diskussion om bestyrelsens råderum og fortrolighed 
– og på den baggrund har vi internt i bestyrelsen genopfrisket vigtigheden af fuld 
fortrolighed ang. forbundets anliggender.  

Tak til bestyrelsen for deres ulønnede indsats for dansk triatlon.  

Årets Fokus  

DIF er i 2016 udkommet med en ny støttestruktur. Den har DTriF prøvet kræfter 
med igennem 2017/18, 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.  

 



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 løbet af 2018 evalueret af DTriF/DIF og arbejdet med 
præcisering af procesmål og implementering fortsætter i bestyrelsen og 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 – men vores ambition er at udbygge den yderligere.  

DM og Elite  
Forbundets store stævnesatsning på kortdistance – DM TRI serien havde fin 
tilslutning i 2018. 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 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 2018, 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 
nuværende olympiade (2017-2020) har vi fået bekræftet, at støtten til DTriF er 
sikret.  

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.  

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 møde. Derudover er der løbende 
en række møder med den europæiske marketing kommission og den 
internationale branding arbejdsgruppe, hvor man har bedt os om at tage del i 
arbejdet med at skifte vores internationale navn, ITU, ud med ”World Triathlon”.  

I ETU er Danmark forsat 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, andet og tredje genskabte Nordiske 
mesterskab i Fredericia 2016- 18 med indbyggede ETU point.  

Til slut vil jeg sende en tak til alle de frivillige, der har hjulpet til med udviklingen i 
triatlonsporten igennem året 2018 . 

jeg glæder mig til samarbejdet i 2019.  


