
 

TRI4's forslag til DTriF's generalforsamling d. 5. marts 2016 

 

Baggrund og begrundelse for forslag vedrørende enkeltpersonmedlemsskab (EPM) 

Allerførst ros til forbundet for at være fremme i skoene og forsøge at tænke ud af boksen i stedet for bare at indtage 

offer-rollen, således som visse andre forbund har gjort. I TRI4 synes vi dog, at løsningen med nuværende EP 

medlemsskab ikke er optimal. 

Det er næppe nogen hemmelighed, at TRI4 hele tiden har været meget skeptiske overfor indførelsen af EPM.  

Bevarelse af foreningskulturen ligger TRI4 meget på sinde. Det kan godt være løsningen ikke er at holde krampagtigt 

fast i gamle modeller, men det er heller ikke løsningen bare at sælge ud af alle de gamle værdier i foreningskulturen 

og forankringen af sporten i klubberne, hvor blandt andet udviklingen af ungdommen og eliten foregår i 

træningsfællesskaber. 

Nu har vi de første erfaringer med - og tal på - EPM. Tallene bekræfter desværre, at EPM i den nuværende form ikke 

er vejen til at få ”løsgængerne” over i klubberne. 

De sidste par års udvikling og "boom’et" i EPM kan ikke alene forklares i ændret adfærd blandt atleter, men er et 

udtryk for en opportunistisk tilgang: De vælger den mest attraktive løsning ud fra bl.a. et økonomisk incitament. Vi 

har svært ved at konkurrere med EPM, fordi medlemsskabet er gratis og fordi vores licens er dyrere end 

eventlicensen. 

Endvidere skal EPM - for at få tilskud i henhold til DIF's regler - indeholde idrætslige aktiviteter og derfor arrangerer 

forbundet EPM-"kurser", eksempelvis i åbenvandssvømning i Havnebadet Fisketorvet i København, som reelt har 

karakter af svømmetræning. De få kroner, der fås i tilskud, kan givetvis ikke dække omkostningerne til administration 

og afholdelse af EPM-”kurser”. 

Vi oplever, at den eksisterende model, hvor DTriF tilbyder 5-10 træningsmuligheder sammen med hvert Enkelt-

Persons-Medlemskab, er undergravende eller i bedste fald i skarp konkurrence med klubbernes udbud af 

træningsmuligheder. TRI4 opfatter kort sagt EPM som en konkurrent til klubberne. 

Vi er bekymrede for den balancegang som forbundet har sat sig selv i ved, på den ene side at prøve at tækkes DIF 

ved nytænkning af medlemsstruktur og på den anden side udsætte sig selv for kritik fra klubberne ved at tilbyde (for) 

gunstige alternativer til et klubmedlemsskab.  

Konkrete forslag, som TRI4 ønsker til afstemning 

1. EPM kontingent/eventlicens fastsættes af generalforsamlingen på samme måde som for 

klubmedlemskaber/licens. 

2. Forbundet må ikke tilbyde træning i forbindelse med EPM.  Der skal nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg 

med repræsentanter fra klubberne, som kan komme med forslag til EPM tilbud, som i højere grad end nu, 

kan få EPM’ere over i klubberne. 

TRI4 stiller sig til rådighed i det videre arbejde for at finde en model, der kan opfylde det oprindelige formål uden at 

være i konkurrence med klubberne. 

  

Med venlig hilsen 

TRI4 Triathlon Klub 


