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Formandens beretning 2020
Af Mads Freund, forbundsformand
Det har været det mærkeligste år nogensinde for dansk triatlon.
Med Corona nedlukningen i starten af marts 2020 gik alle vores stævne- og
klubaktiviteter næsten i stå. Hen over året var der enkelte solstrejf af genåbning, men
generelt lå triatlonsporten næsten stille i 2020.
Den status stillede kæmpe krav til vores klubmedlemmer om at holde vores klubmiljø i
gang, og nærmest umenneskelige krav til vores elite om at holde træningsindsatsen
oppe trods manglende fremtidsperspektiv. Men igen må vi glædes over den
usædvanlige ånd, der hersker i vores sport. Utallige timer er blevet brugt på
hometrainers og tørsvømning er blevet taget til et nyt niveau. Godt gået af alle jer, der
har holdt humøret og pulsen oppe
Den svære tid har ikke gjort noget godt for vores medlemstal. Vi har oplevet en 13,8%
nedgang i antallet af klubmedlemmer – men sammenlignet med andre forbund er det
trods alt billigt sluppet.
På baggrund af en stærk vilje og sammenhængskraft udvist af forbundets medlemmer
- er Triatlon Danmark fortsat i god form.
Aflysning på aflysning
Som sagt blev langt de fleste stævner i Danmark aflyst. Af de vigtigste kan nævnes VM i
Duathlon i Viborg og hele rækken af DM-kort. Aflysningerne gik også ud over de store
motionsevents som bl.a. Ironman Cph og stort set alle klub- og forbundsstævner.
Tendensen var den samme i Europa. Hvor bl.a. EM i Malmø blev aflyst ligesom det
prestigefyldte Challenge-stævne i Roth – som for første gang skulle have været et
officielt EM.

På højeste niveau blev hele WTS serien aflyst ligesom Ironman, Kona også måtte
aflyses. Over alle stævnerne stod dog den historiske udsættelse af de olympiske lege –
som forskubbede hele den olympiske cyclus og al tilknyttet kvalifikation. I skrivende
stund vides stadig ikke, hvordan OL afholdelsen ender.
På vores kontor sendte vi vores ansatte hjem så meget som muligt – og vi var heldige at
komme ind under en delvis lønkompensation.
Vi var dog nødt til at aflyse den indkaldte generalforsamling – i 2 omgange. Men det
lykkedes dog endeligt at sadle om til en online version, og få afholdt den udsatte
generalforsamlingen i starten af 2021.

Vores Elite
Eliten fik nærmest ikke en chance i 2020. Men de greb den alligevel!
På meget få events fik Danmark vist flaget eftertrykkeligt.
Mest imponerende var KTKs Magnus Ditlev der bragede ind på den internationale
scene med en 1. plads i 70.03 Gdynia foran bl.a. den dobbelte Kona vinder Patrick
Lange. Han fulgte det imponerende resultat op med en 14. plads i PTOs championship –
det lyder umiddelbart ikke af så meget. Men set i lyset af et af de stærkeste felter
nogensinde set i langdistance tri, og en ærgerlig krampe som følge af at Magnus tabte
sine dunke, lover det virkelig godt for de næste år.
Også Daniel Lund Bækkegård gjorde det suverænt ved at vinde Ironman 70.3 Tallinn, og
forviste dermed stærke triatleter som den tidligere Kona vinder Sebastian Kienle (TYS)
til andenpladsen.
Ved VM i Mix Relay i Hamborg, overgik et undertippet dansk hold endnu engang
forventningerne. Alberte Kjær (Fredericia Triatlon Team), Emil Holm (SHS Stevns TRI),
Sif Madsen (KTK86) og Andreas Schilling (Fredericia Triatlon Team) tog en flot 6. plads –
den bedste VM placering til et dansk Mix Relay hold nogensinde.
Vores elitesatsning SDU i Odense fungerer stadig godt, og i 2020 har vi suppleret med
flere nyoprettede regionale elitecentre.
Den olympiske udskydelse har dog ændret noget ved den samlede eliteplanlægning og
vores setup.

Vi var heldige, at Rasmus Stubager sagde ja til et år som landstræner.
Til gengæld passede det desværre ikke ind i Andreas Schillings planer, at forlænge sin
elitekarriere med et år mere.
Derfor er det med stor taknemlighed, at vi siger tak til Andreas for den store betydning
han har haft for dansk elitetriatlon de sidste mange år. Vores døre og skiftezoner vil
altid stå åbne, hvis Andreas en dag har lyst til en eller anden rolle i triatlon.
Andreas karrierestop betyder nogen uklarhed over Danmarks deltagelse i OL i Tokyo.
Andreas Schillings sikre kvalifikation til OL er ganske vist en såkaldt nationsplads. Men
en række krav skal stadig være opfyldt for at en anden kan overtage pladsen. Vi gør alt
hvad vi kan for at holde Danmark inde i kampen, og have en herre på startlinjen til OL i
Tokyo, som lige nu er planlagt til at starte den 26. Juli kl. 6:30 japansk tid (25. Juli 22:30
dansk tid).
Vores kontor
Intet på vores kontor i Brøndby har været det samme i 2020. Hjemsendelser og den
manglende stævneaktivitet har selvsagt sat sine spor. Alle har dog beholdt næsen i
sporet og løst alle de opgaver, vi stadig havde adgang til. Vores konsulenter når dog
fortsat et imponerende antal opgave – i samarbejde med vores klubber.
Samtidig har kontoret selvfølgelig formidlet de evigt skiftende regler og forbud som
løbende ramte vores sport i 2020.
Triatlon Danmarks bestyrelse
Året har budt på en række møder – det første fysisk – og siden marts kun online.
2020 var udset til at blive et år med fokus på rekruttering og bæredygtighed – men
rekrutteringen stod selvfølgelig helt stille med de meget hårde betingelse som sport
generelt var underlagt i 2020. Bæredygtigheden fortsætter sin udrulning, men da
mange initiativer hang sammen med stævneaktivitet, har vi stadige et stykke vej at gå
på denne front.
Bestyrelsen 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 2020:

Mads Freund – Formand. Ordførende i ind- og udland.
Henrik Bruun (næstformand) – Paratri, Antidoping, Uddannelse.
Kim Rohde – Økonomiansvarlig
Thomas Robert Madsen – Bredde triatlon
Nichlas Gustafsen– Bredde triatlon, Børn/unge.
Casper Stenderup – Elite, med fokus på unge
Mogens Strange Hansen – Elite.
Trods svære betingelser har året være præget af en enorm vilje og et usædvanligt
positivt arbejdsmiljø i bestyrelsen.
Tak til bestyrelsen for deres ulønnede indsats for dansk triatlon, og specielt tak for
gode input til Nichlas, som har valgt ikke at genopstille til en ny periode.
Årets Fokus
DIF er i 2016 udkommet med en ny støttestruktur. Den har Triatlon Danmark prøvet
kræfter med igennem 2017/18/19 og 20.
Overskrifterne for DIF støtteområder er:
STÆVNER OG SIKKERHED FOR ALLE
Triatlon Danmark vil gennem et varieret og nytænkende udbud af kvalitetssikre
stævner arbejde for forsat udvikling og rekruttering til triatlonsporten.
BØRN OG UNGE
Triatlon Danmark vil rekruttere og fastholde flere børn og unge

KLUBUDVIKLING
Triatlon Danmark vil styrke og udvikle klubberne for at ruste dem til at rumme
fremtidens efterspørgsel.
ANTIDOPING
Antidoping indsatsen er for Triatlon Danmark en grundlæggende forudsætning for
udviklingen af triatlon sporten og skal være en synlig, gennemgående og fundamental
forudsætning for alt Triatlon Danmark’s arbejde
INTERNATIONALT ARBEJDE
Triatlon Danmark vil udbygge det internationale samarbejde og Triatlon Danmark’s
indflydelse på det politiske plan.
Alle støtteområder blev i løbet af 2020 evalueret af Triatlon Danmark/DIF og arbejdet
med præcisering af procesmål og implementering fortsætter i bestyrelsen og på
forbundskontoret.
Øvrige områder:
Dialog
Vi har fortsat ønsket at få klubberne endnu mere i tale, og gøre klubberne
opmærksomme på de områder, hvor forbundet kan hjælpe. Vores ambition er at
udbygge den yderligere.
DM og Elite
DM er vores hangarskib – der desværre lå i havn i 2020.
På elitesiden har Triatlon Danmark som nævnt fordelt elitearbejdet ud på 3 regionale
elitecentre, så SDU i Odense nu har fået følgeskab af KTK86 i København og Aarhus
1900. I samarbejde med de 2 klubbers cheftrænere håber vi nu at kunne gøre det
endnu bedre – og lidt mere regionalt – for vores bedste elitefolk.
Indtil videre er der positive meldinger fra det nye setup – og vi glæder os til at følge den
fortsatte udvikling.

Støtte fra Team Danmark
Med udskydelse af OL, blev Team Danmarks normal cyklus skudt ned – men med en fin
og fleksibel løsning kom finansieringe af 2020/21 hurtig på plads. Vi havde igen et
udbytterigt samarbejde med Team Danmark i 2020, hvor vi beholdt det økonomiske
niveau og vores status som projektstøttet forbund – der betyder at vi 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 Triatlon Danmark 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 Triatlon Danmark, som template for
samarbejder med andre forbund.
Udenrigspolitik
Året var sat op til stor aktivitet – man alt sluttede med nedlukningen i marts. Dog
nåede vi at deltage i en enkelt Europe Triathlon kongres i Hviderusland.
Året var udset til et forsøg på at vinde formandsskabet i World Triathlon. Men som i
alle andre politiske sammenhænge gør krisesituationer det næste umuligt at sætte sig
op imod siddende ledelser og politikkere.
På trods af omgåelse af intentionerne i World Triathlons vedtægter og store problemer
med good governance lykkedes det Marisol Casado at genvinde sin position som
præsident for World Triathlon.
Danmark fik dog sat et solidt aftryk, som ordentlighedens og demokratiets fortaler. Jeg
endte med at få 43 eller 1/3 af verdens stemmer, og omstændighederne taget i
betragtning var det et habilt resultat.
Arbejdet med at gøre World Triathlon bedre og hjælpe de små nationer er ikke slut
endnu.
--

Til slut vil jeg sende en tak til alle de frivillige, der på trods af de sværeste forhold
nogensinde har hjulpet til med udviklingen i triatlonsporten igennem året 2020.
Jeg glæder mig til samarbejdet i 2021.

