
 

 

Søknadsinformasjon for Norgescup 2022 

 
 

Norgescup består av 5 løp. Det åpnes for sprint og normaldistanse. Det er ønskelig at 

konkurransene er draft legal på sprint og normal.  

For Supersprintcup vil det også være 5 løp og alle er draft legal konkurranser. 

Vi vil ved tildeling forsøke å legge Supersprintcup og Norgescup til samme arrangement og 

de søkere som søker om dette vil bli prioritert. 

 

Kryss av i tabellen for de arrangement klubben søker om. (Det kan krysses av ved flere) 

 

 Kryss av DATO 

Supersprint   

Sprint   
Normal   

 
Klubb/ søker: ______________________________  

 

Arrangementskommune/sted: ______________________________  

 

Kun klubber som er medlem av Norges Triatlonforbund kan søke om å arrangere 

norgesmesterskap. 

 
Evalueringskriterier for tildeling av Cup-arrangement for 2022 

 

Bakgrunn fra strategiplan til Norges Triatlonforbund: 

 

 • NTF skal ha trygge, rettferdige og attraktive arrangement  

Disse tre hovedkriteriene vektes i utgangspunktet likt, men i tvilstilfeller vektes trygge 

arrangement tyngst, og rettferdige foran attraktivt.  

 

NTF skal også:  

• Arbeide for flere stevner på normal distanse, sprint og miks stafett med draft legal  

• Bistå i å skape medieoppmerksomhet  

• Skape større kjennskap til idretten gjennom synlighet i det offentlige rom  

 

Søknad sendes innen 30. september 2021 til: 
 

Frank Pedersen  

Arrangementsansvarlig Norges Triatlonforbund  

Epost: frank.pedersen@triathlon.no  

Mobil: 95 93 99 10 

 

mailto:frank.pedersen@triathlon.no


 
 
 
Evalueringskriteriene som legges til grunn ved tildeling:  

 

1. Generelle vilkår for tildeling  

 

1.1. Bakgrunn  

Hvorfor ønsker klubben å arrangere Norgescup? Målsetting, verdigrunnlag osv.  

1.2. Utarbeidet en plan for kommunikasjon om Anti Doping til utøvere  

 

2. Trygge  

2.1. Beskrivelse av løypa, området og skiftesone Om og hvordan området sperret for 

sivil trafikk (både svøm, sykkel og løp)  

2.2. Plan for innhenting av tillatelser fra kommune, politi, vegvesen, etc.  

2.3. Plan for sertifiserte funksjonærer, herunder dommere, og frivillige, vakter og 

sikkerhetsorganisasjon  

2.4. Erfaring med tidligere/lignende arrangement  

2.5. Formell arrangørkompetanse / triatlonkompetanse i klubb  

2.6. Hvordan klubben vil organisere videre arbeid  

2.7. Inngått avtale med kommersiell aktør uten habilitetskonflikt  

 

3. Rettferdige  

3.1. Løypens og skiftesonens beskaffenhet  

3.2. Beskrivelse med tegning av viktige tekniske punkter i løypa slik som 

svømmestart, lengde og profil på rundløyper, etc.  

3.3. Beskrive hvordan værforhold vil kunne påvirke arrangementet  

 

4. Attraktive  

4.1. Arrangementets beliggenhet  

4.2. Forventning om og mulighet for å trekke publikum til arrangementet  

4.3. Om løypen legger til rette for at publikum kan følge arrangement  

4.4. Tidspunkt på året (arrangementsdatoer, flere alternativer?)  

4.5. Planer for medieprofilering og markedsføring  

4.6. Infrastruktur knyttet til reise og overnatting  

4.7. Samarbeid med næringsliv og sponsorer 

 
 
 

 


