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Formandens beretning 2019  
Af Mads Freund, forbundsformand  

Det har været et godt, men også hårdt år for dansk triatlon. Vi har registrere en 

medlemstilbagegang på godt firehundrede medlemmer.  

På baggrund af bl.a. en kæmpe frivillig indsats af forbundets medlemmer er forbundet 

fortsat i god form.  

Vores medlemskurve svagt faldende 

Vi har omkring 10.000 medlemmer i vores medlemsdatabase med ca.6.000  som 

klubmedlemmer og resten som Enkelt Persons Medlemmer. Antallet af medlemsklubber 

ligger stabilt omkring 90.  

Væksten af tilgang af klubmedlemmer holdt igen en pause i 2019. Med en samlet  let 

faldende tendens, desværre også blandt børn og unge. Ungdommen er dog fortsat højt 

prioriteret i forbundet. 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 forbundet (inkl. en eventlicens) har været en succes. 

Vi har i 2019 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 klub. Det er stadig vores 

ambition at få så mange som muligt ind i en klub under forbundet. 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.  

 

Vi tog hul på vores nye navn, Triatlon Danmark. 

Som vedtaget på generalforsamlingen i marts 2019, blev en af årets store opgaver at 

ændre forbundets navn. På linje med mange andre store forbund – bl.a. vores eget 

internationale forbund – ønskede vi i Danmark at forenkle vores navn – og gøre det mere 

mundret. Navnet Triatlon Danmark opfylder disse krav. 

Alle – inklusive formanden – skulle i starten lige minde sig selv om ændringen, men her et 

lille år efter begynder implementeringen at sidde fast. 
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2019 blev det år hvor Triatlon Danmark tog faklen indenfor bæredygtighed og viste vejen 

for både de øvrige danske specialforbund og verdens øvrige triatlonforbund. Vi indførte en 

række tiltag, for at tage et ansvar for den nationale og internationale udvikling – og utrolig 

mange landes triatlon forbund brugte Danmark som pejlemærke for deres egen indsats. 

Den store miljømæssige indsats vil for alvor blive synlig i 2020. 

I efteråret blev Danmarks forslag om en Sustainability Commission 

(bæredygtighedskommission) Under ITU behandlet på generalforsamlingen – og 

enstemmigt vedtaget. Med en repræsentant for hvert kontinent i kommissionen valget 

Europa at udpege den danske forbundsformand som repræsentant. 

 

En trist sag 

I den kedelige afdeling bød 2019 på en sag i Danmarks Idrætsforbunds 
Dopingnævn. Afgørelsen faldt her i begyndelsen af 2020. 

Resultatet er en udelukkelse på henholdsvis et år til en af vores landsholdsatleter 
og fire år til Triatlon Danmarks tidligere sportschef. 

Baggrunden for sagen var ikke positive tests eller andre uregelmæssigheder som 
fremkom under kontrol fra antidoping myndighedernes side, men er baseret på 
udsagn der er blevet leveret af atlet og den tidligere sportschef. 

Overtrædelsen af reglerne indebar ingen ulovlig medicin, men derimod en infusion 
af en saltvandsblanding i en større mængde end det er tilladt. 

Jeg og Triatlon Danmark beklager dybt, at dette forhold er forekommet i vores 
egen organisation, på trods af den indsats vi dagligt gør, for netop at udgå brud 
på reglerne. 

Vi har i løbet af 2019 haft møde med alle vores øvrige landsholdsatleter, for at 
beklage og forklare dem situationen - og for at aftale med hver enkelt, hvordan vi 
bevæger os fremad herfra. 

For at sørge for, at den slags aldrig forekommer i Triatlon Danmark igen, har vi 

gjort flere ting: 

Fx er det ikke længere tilladt for en enkeltperson i Triatlon Danmarks organisation 
at foreslå en omlægning i en atlets træning eller behandling. I fremtiden kan det 
kun ske, efter en konference med mindst en anden person i Triatlon Danmarks 
organisation. 

Samtidig har vi udviklet et nyt dokument som alle landsholdsatleter i fremtiden 
skal læse og underskrive når de indgår i truppen. Vi kalder det; "Out in the Open”. 

Brevet indeholder en stærk opfordring til alle atleter om ALTID at vende noget nyt 
der implementeres i deres træning, med mindst en tillidsperson i fx Triatlon 
Danmarks organisation eller på klubplan - fx et bestyrelsesmedlem, en træner 
eller lignende.  
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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. Især har vi haft fremragende resultater på Middeldistancen, 

hvor bl.a. Daniel Bækkegård har meldt sig ind i verdenseliten med en sejr i Østrig og en 

andenplads i Bahrain. 

Vores trænerstab har knoklet for at holde Danmarks eliteafdeling inde i kampen til de 

eftertragtede pladser til OL i Tokyo 2020. På baggrund af sit stabile høje niveau stod det 

allerede i 2019 klart, at Andreas Schilling for anden gang har kvalificeret sig til de 

Olympiske lege – og er klar til på startlinjen i Tokyo den 27. juli kl 6:30 japansk tid (26. juli 

22:30 dansk tid). 

Held og lykke Andreas. Vi glæder os. 

Endelig er det på sin plads at sende en varm tanke til Helle Frederiksen som efter mange 

år i landsholdsdragten og en række flotte resultater, med VM guld i 2018 i Odense som 

kulmination, takkede af i året der gik. 

 

Vores kontor  

Der har været travlt for vores kontor i Brøndby. Med det faldende antal medlemmer har vi 

løbende tilpasset vores opgaver. Vores konsulenter når dog fortsat et imponerende antal 

opgaver – i samarbejde med vores klubber.  

 

Triatlon Danmarks 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 2019:  

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.  

Året har være præget af en enorm vilje og et usædvanligt positivt arbejdsmiljø i 
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bestyrelsen.  

Tak til bestyrelsen for deres ulønnede indsats for dansk triatlon.  

 

Årets Fokus  

DIF er i 2016 udkommet med en ny støttestruktur. Den har Triatlon Danmark prøvet 

kræfter med igennem 2017/18/19, 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 

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 Danmarks arbejde  

INTERNATIONALT ARBEJDE 

Triatlon Danmark vil udbygge det internationale samarbejde og Triatlon Danmarks 

indflydelse på det politiske plan.  

Alle støtteområder blev i løbet af 2019 evalueret af Triatlon Danmark/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.  
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DM og Elite  

Forbundets store stævnesatsning på kortdistance – DM TRI serien havde fin tilslutning i 

2019. 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 2019, 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 Triatlon Danmark er sikret.  

 

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 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 fortsat placeret i øverste 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.  

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

triatlonsporten igennem året 2019. 

Jeg glæder mig til samarbejdet i 2020.  


