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Formandens beretning for 2021
Af Mads Freund, forbundsformand
Dansk triatlon led fortsat under Corona-nedlukningen i 2021.
Selvom Corona-epidemien langsomt fadede ud, var alle vores stævne- og
klubaktiviteter fortsat stærkt neddroslede. Hen over året begyndte sporten så
småt at røre på sig, men generelt havde triatlonsporten igen et stille år i 2021. Alt
for stille.
Det har stillet store krav til vores frivillige ledere og klubmedlemmer at holde
vores klubmiljø i gang, og det har også stillet store krav til vores eliteatleter for at
holde træningsindsatsen oppe trods manglende klarhed om fremtiden.
Igen i år må vi glædes over den usædvanlige ånd, der hersker i vores sport. Utallige
timer er blevet brugt på hometrainers, solotræning og frivillig organisering. Godt
gået af alle jer, der har holdt humøret og tempoet oppe.
Coronaen har været hård ved vores medlemstal. 2021 betød også en lille
tilbagegang – men vi prøver med en normaliseret træning og forskellige tiltag at
vende den udvikling.
På de fleste måder ligner Triatlon Danmark dog fortsat sig selv. Med ca. 90 stærke
klubber, stærk vilje og sammenhængskraft samt en solid økonomi er Triatlon
Danmark fortsat i rigtig fin form.
På vej til normalisering
Mange stævner og aktiviteter led igen i 2021 af Corona-senfølger.
Det største var OL i Tokyo, som bekendt var flyttet fra 2020. For 6. OL i træk havde
Danmark kvalificeret sig via en flot indsats af Andreas Schiling.
Men da Andreas valgte at indstille karrieren, skulle vores næstbedste atlet leve op
til hårde krav for at berettige sig til Danmarks OL-nationsplads.
Det lykkedes desværre ikke. Og vi afgav derfor vores kvalifikationsplads til
herrernes olympiske finale.
Rasmus Stubager sagde farvel som landstræner i 2021. Der skal lyde en kæmpe tak
til Rasmus for hans evige engagement. Vi håber Rasmus bliver ved med at være på
sidelinjen, og at vi kan gøre brug af hinanden i en eller anden forstand i fremtiden.
Til at overtage Landstrænerjobbet blev Lars Lindstrøm ansat. Men desværre
foretrak Lars efter ganske kort tid et fuldtidsjob i Dansk Atletik.
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Triatlon Danmark måtte en ny søgeproces igennem, og har nu ansat Michael
Jakobson som landstræner – vi glæder os til samarbejdet.
Næsten alle stævner havde svære forhold i 2021. Triatlon Danmark er fuld af
beundring over alt det formidable frivillige stævnearbejde, der alligevel blev udført
i 2021. Vi håber på et mere normalt og imødekommende 2022.
Vores Elite
Eliten gjorde sig igen igen fornemt bemærket i 2021.
Med en imponerende indsats sikrede Kristian Høgenhaug sig med 07:37:46
verdensmesterskabet i triatlon på den lange distance, og han indskrev sig derfor i
den stolte række af danske verdensmestre. Ved samme stævne tog Michelle
Vesterby VM-bronze hos kvinderne og igen viste sin altid høje klasse.
Vores øvrige langdistancelandshold gjorde det tilsvarende godt med Daniel
Bækkegårds bronze ved IRONMANs interne VM i 70.3, hvor Miki Taagholdt tog
fjerdepladsen og Magnus Ditlev 8. pladsen. Det er efterhånden mere reglen end
undtagelsen at Danmark er med helt fremme ved de store langdistancestævner.
På kortdistance blev året også ualmindeligt succesfuldt. Efter sin omfattende
genoptræning vandt Alberte Kjær hen over sommeren den første danske
individuelle World Cup i umindelige tider, og efterfølgende tog hun sølv til U23 VM
på den korte distance. Et fantastisk resultat, som Albertes talent længe har peget i
retning af.
Ved årets store WTCS-stævne i Hamborg – triatlons grandprix på højeste niveau ydede det danske Mixed Relay-hold en legendarisk indsats. Efter sekundærer
individuelle præstationer, slog Mixed Relay-holdet med Alberte Kjær, Emil Holm,
Sif Bendix Madsen og Oscar Gladney en række store olympiske nationer og tog
Danmarks første Mixed Relay WTCS podieplacering med en ubegribelig flot 3.
plads.
Vores kontor
2021 har igen været et usædvanligt år. Hjemmearbejde og den manglende
stævneaktivitet har selvsagt sat sine spor. Alle har dog holdt dampen oppe og løst
alle de opgaver, vi stadig havde adgang til. Vores konsulenter når 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 året der gik.
Triatlon Danmarks bestyrelse
Året har budt på en række møder – fysisk og online.
2021 var igen udset til at blive et år med fokus på rekruttering og bæredygtighed –
men rekrutteringen stod selvfølgelig næsten stille med de svære betingelser, som
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sport generelt var underlagt i 2021. 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 2021:
-

Mads Freund – Formand. Ordførende i ind- og udland.
Henrik Bruun (næstformand) – Paratri, Antidoping, Uddannelse.
Kim Rohde – Økonomiansvarlig
Thomas Robert Madsen – Bredde triatlon
Morten Buskov – Bredde triatlon, Børn/unge.
Casper Stenderup – Elite, med fokus på unge
Mogens Strange Hansen – Elite.

Trods svære betingelser har året være præget af engagement og et usædvanligt
positivt arbejdsmiljø i bestyrelsen.
Tak til bestyrelsen for deres ulønnede indsats for dansk triatlon og velkommen til
Morten Buskov og hans positive attitude.
Årets Fokus
DIF er i 2016-2017 udkommet med en ny støttestruktur. Den har Triatlon Danmark
prøvet kræfter med igennem 2018/19/20 og 2021. I Den nye støtteperiode 20222025 har Triatlon Danmark fået strategistøtte til følgende:
Overskrifterne for DIF støtteområder er:
1. UDVIKLING AF ATTRAKTIVE, SIKRE OG BÆREDYGTIGE EVENTS FOR ALLE
Triatlon Danmark vil gennem et varieret og nytænkende udbud af
kvalitetssikre stævner arbejde for forsat udvikling og rekruttering til
triatlonsporten.
2. STYRKE KLUBBERNES ORGANISATION
Triatlon Danmark vil styrke og udvikle klubberne for at ruste dem til at
rumme fremtidens efterspørgsel.
3. STYRKE UNGDOMSMILJØET I DANSK TRIATLON
Fokus på børn og unge
4. NATUR, MILJØ OG BÆREDYGTIGHED
Fokus på fornuft og ansvarlighed
5. INTERNATIONALT ARBEJDE
Triatlon Danmark vil udbygge det internationale samarbejde og Triatlon
Danmarks indflydelse på det internationale politiske plan.
6. TRIVSEL
Triatlon skal være en fornøjelse.
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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 – det lå fortsat underdrejet i 2021
På elitesiden har Triatlon Danmark som nævnt fordelt elitearbejdet ud på tre
Regionale EliteCentre, så SDU i Odense nu har fået følgeskab af KTK86 i København
og Aarhus 1900 Triathlon.
I samarbejde med de to klubbers cheftrænere håber vi nu at kunne gøre det
endnu bedre – og lidt mere regionalt – for vores bedste eliteatleter.
Det nye setup virker, og vi glæder os til at følge den fortsatte udvikling.
Støtte fra Team Danmark
Vi havde igen et udbytterigt samarbejde med Team Danmark i 2021, 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), og ADD har valgt at bruge samarbejdsmodellen med Triatlon Danmark, som
skabelon for samarbejder med andre forbund.
Udenrigspolitik
Vi deltog i flere forskellige World Triathlon og Europe Triathlon onlinemøder i
2021.
Danmark fik tildelt en plads i arbejdsgruppen der – hårdt tiltrængt – skal opsætte
regler for valgprocedurerne i World Triathlon.
Til slut vil jeg sende en tak til alle de frivillige, der, på trods af de svære forhold,
har hjulpet til med udviklingen i triatlonsporten igennem året 2021.
Jeg glæder mig til samarbejdet i 2022.
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