Forslag til Forbundstinget i Norges triathlonforbund 16.11.13
Forslag om å innføre en ny aldersklasse for deltagere over 70 år i Norge – Master 4
Bakgrunn:
Norges Triathlonforbund har p.t. kun tre mastersklasser, nemlig M1 40-49 år, M2 50-59 år og
M3 60-110 år.
I de fleste internasjonale idretter har man i veteran/mastersklassene egne aldersgrupper opp til
høy alder.
Således har vårt eget internasjonale forbund ITU 5-års aldersgrupper helt opp til 75+ år, i
Sverige er det 5-årsklasser til 70+ og i Danmark 5-årsklasser til 99 år.
I svømming har man i Norge 5-års aldersgrupper helt opp til 94 år og internasjonalt opp til 99
år, og med åpning for ytterligere 5-års grupper etter behov.
I sykling er det i Norge 5-årsklasser opp til 75+ for menn og 70+ for kvinner og 75+
internasjonalt, men i flere land 80+ (f.eks. Australia og Irland).
I internasjonal friidrett er det 5-årsgrupper helt til 100+ år.

Forslag:
For å bringe de norske reglene på linje med de internasjonale reglene, foreslår vi at det
opprettes en ny aldersgruppe fra 70 år. Denne får betegnelsen Master 4.
Inntil videre beholdes 10-årsgrupper.

Hjalmar Schiøtz
For styret i Tønsberg triathlonklubb

Styrets tilsvar til Tingforslag fra Tønsberg Triathlonklubb
Bakgrunn:
Tønsberg Triathlonklubb har sett på hva som er gjengs i sammenlignbare land og idretter. I tillegg er
det et faktum at den generelle helse er bedre og alder blir stadig høyere i den norske befolkning.
Styret anbefaler å innføre Master 4 klasse som foreslått fra Tønsberg Triathlonklubb. I tillegg vil styret
anbefale å innføre en Master 5 klasse som vil være fra 80 år og eldre i tråd med at befolkningen
generelt blir eldre.
Forslag til vedtak:
Fra og med sesongen2014 innføres det klasse for Master 4, fra 70 til 80 år, og Master 5 fra 80 år og
over.

