Årsmelding 2019 Norodd Triatlon

Organisatoriske forhold
Årsmøtet for Norodd triatlon besluttet at det ikke skulle være noe aktivt styre da medlemsmassen
ikke gav grunnlag for dette. Anders Marthinussen ble tok på seg ansvar som kontaktperson overfor
hovedlaget i Norodd. Norodds hovedlag overtok økonomioppfølging med fakturering av
medlemsavgift og treningsavgift. Anders Marthinussen stiller i Norodd Hovedlag sine møter og følger
opp rekruttering, facebookside og sørger for organisering av fellesaktivitet som er svømmetrening.
Medlemsmasse
Gjennom året 2019 opplevde gruppen lavere oppslutning omkring fellestreninger i svømmehallen på
onsdager. Triatlongruppen leier to baner for svømming onsdager fra 20-21. sammen med
Svømmegruppa i Norodd kan medlemmene delta på deres treninger på mandager 20-21.
Svømmegruppa kan tilsvarende benytte seg av triatlongruppa sitt tilbud på onsdager. Gjennom våren
deltok 1-4 stk på svømmetreningen. Dersom kun 1 på trening må han/hun forlate bassenget 2030 av
sikkerhetshensyn.
Utover høsten 2019 har deltagelse på treningene økt og ved inngangen til 2020 har det tidvis vært 68 personer på onsdagstreningene. Vi har også opplevd ny rekruttering til klubben selv om den totale
medlemsmassen er beskjeden.
Aktivitet Trening
Tilrettelagt trening onsdager 20-21. Det har vært tilbud om spinning med sykkelgruppa i
høst/vinterhalvåret, men dette har ikke blitt benyttet.
Ellen Jendal og Erik Jordal har også deltatt på treningsleir på Tenerife i regi av Norges triatlonforund
Aktivitet konkurranse
Når det kommer til deltagelse i Konkurranser står særlig Erik Jordal og Ellen Jendal frem med både
nasjonale og internasjonale konkurranser og med gode resultat å vise til.
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April
Mai
Juni
o

NM Sprint i Son
▪ Ellen Jendal 1.plass klasse +50
▪ Erik Jordahl 4.plass menn +50

Juli
August
o Atlanterhavsuka
▪ Ellen Jendal 1. plass kvinneklassen
▪ Erik Jordahl 2. plass herreklassen
▪ Arne Sørnes 4. plass herreklassen
▪ Øyvind Sprosheim 14. plass i herreklassen
o Trondheim Triatlon
▪ Arne Sørnes 42. plass herreklassen

Aktivitet sosialt
Fra Høsten 2019 har Triatlongruppa hatt sosiale samlinger etter hver trening med Kveldsmat hos Erik
Jordahl og Ellen Jendal. Dette har vært et svært prisverdig initiativ og skapt et meget godt samhold i
gruppa. Her får man delt erfaringer fra konkurranser, planlagt kommende aktiviteter mm. I mangel
av styremøter har dette kompensert for dette, og blant annet informasjon fra hovedlaget har blitt
kommunisert i dette forumet.

Planer fremover
I 2020 legges det fortsatt opp til sosiale samlinger og kanskje utvide treningsfelleskapet med sykling.
I konkurransesammenheng vil det lokalt satses på Atlanterhavsuka, mens Ellen Jendal og Erik Jordahl
tar sikte på å stille opp i EM i Østerrike i August.

