
Årsberetning 2015 

Styret har gjennomført 3 styremøter, pluss et møte med kretsen siste år. En lukket gruppe på 

facebook blir også brukt flittig til styrearbeid. 

FTK har lagt et aktivt år bak seg i 2015. Vi har vokst som klubb, og mange av våre medlemmer er 

veldig aktive. Bredden i klubben er stor, og samholdet er veldig bra, noe årets kick off bekreftet. Her 

fikk mange av klubbens medlemmer testet grenser med god støtte fra de rundt. 

Klubben arrangerte også i 2015 Østfold Tri med stor suksess. Over 500 påmeldte gjorde at klubben 

fikk et bra overskudd. 

Mange av klubbens medlemmer har vært veldig aktive på ulike konkurranser i 2015. Sesongen åpnet 

med Bøsprinten 2. mai og ble avsluttet med VM IM Hawaii 10. oktober. Bla. har vi vært representert 

i:  

• Bøsprinten, Ironman 70,3 Mallorca, Ironman 70,3 Kronborg, Ironman 70,3 Haugesund, 

Ringshaugdysten, Østfold Triatlon, Karlstad Triathlon, Iron Man Kalmar, Oslo Triathlon, 

Tønsberg Bytriathlon, Ironman København, Fredrikstad Triatlon, Norseman, AXTRI, Ironman 

70,3 Zell am See-Kaprun, Ironman 70,3 Luxemburg, Ironman 70,3 Aarhus, Ironman Hawaii 

Vi har hatt mange sterke resultater, men kommer ikke utenom Per Morten som ble nr 3 i M 40-44 på 

Hawaii og Monica som fikk med seg 3 stk bronsemedaljer i NM (duatlon, spint og olympisk) 

Årets klubbmesterskap ble i 2015 arrangert i Skiptvet. En hard løype i fine omgivelser. Årets 

klubbmester ble Bjørge. Ingen damer med. Klubbmesterskapet har de siste årene vært arrangert på 

slutten av sesongen, men litt varierende deltakelse. Det har kommet forslag om å arrangere 

klubbmesterskapet noe tidligere i 2016. Dette vil styret se på. 

Sesongen 2015 ble avsluttet med Nyttårs swimrun ved 3. Dam. 5 ekstremt tøffe menn gjennomførte 

dette.   

Det har heller ikke i 2015 vært organiserte fellestreninger. Vi har en aktiv facebook gruppe, og mye 

trening har blitt avtalt der. Også i 2015 startet vi året i Askim med en liten camp. Det har blitt en 

veldig fin tradisjon. Gjennom sesongen har det også vært arrangert Treningstri som klubben har 

deltatt aktivt i 

Pr 31.12 var vi 73 medlemmer i klubben.  

 


