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Forslag 1
Forslag omhandler punkt 17.2.6 i NTF Konkurransereglement av 28.01.2019: regel om
begrensninger i utveksling for ungdom:
Forslag til vedtak
Punkt 17.2.6 i NTF konkurransereglement fjernes fra og med 01.01.2022.
Forslagsstillere: Bærumsvømmerne, Røa IL, OI Triatlon, styret (på vegne av Barne- og
ungdomsutvalget).
Begrunnelse:

Punkt 17.2.6 i Norges Triatlonforbunds konkurransereglement setter begrensninger for hvilken
girutveksling utøvere i klassene rekrutt (13-14 år) og ungdom (15-16 år) kan benytte. Denne begrensingen
medfører flere utfordringer for nye utøvere som ønsker å begynne med triatlon.
Utvekslingsregelen er importert fra sykkelsporten og blir ofte begrunnet å skulle redusere belastningen
på ungdommenes bein. Dette er forståelig i sykkelkonkurranser på 30-50 km, men ikke i supersprint
hvor det sykles 10 km.
De fleste nye landeveissykler som fås kjøpt i Norge kommer som regel med maksimal utveksling 50 eller
52 på drevet fremme og 11 på kassetten bak. Denne kombinasjonen gir en maksimal hjuldistanse per
pedalomdreining som er større enn det som tillattes i konkurransereglementet.
For å oppnå tillatt maksimal hjuldistanse per pedalomdreining kan utøverne gå til innkjøp av ny kassett
og bytte den med kassetten som sitter på hjulet. Dette krever riktig verktøy, som også må kjøpes eller
lånes. En ny kassett koster omtrent kr 900, men er som regel ikke på lager hos en lokal forhandler og må
derfor ofte bestilles på nett. Det gjør at et bytte av kassett kan koste over kr 1 000 for en utøver som
ønsker å prøve triatlon.
Et annet alternativ for utøverne er å "låse av" bakgiret opp til det tannhjulet som gir tillatt utveksling ved
å stramme wiren eller stoppeskruen til bakgiret. Dette reduserer utøverens utvalg av gir, og kan øke
risikoen for problemer med giret dersom wiren blir for slakk. Justering av gir er ikke enkelt for utøvere
som akkurat har fått sin første landeveissykkel og ikke har noen erfaring med å skru på en sykkel.
Ved å fjerne begrensningen i utveksling for utøverne i klassene rekrutt og ungdom vil det bli enklere å
begynne med triatlon for utøvere i disse klassene samtidig som det vil redusere de økonomiske
barrierene ved å drive med triatlon. Dette er i tråd med målet i Norges Idrettsforbunds strategiplan
Idretten Skal! 2019-2023 som sier at "Idretten skal legge til rette for at alle barn og unge får delta i idrett
uavhengig av familiens økonomi, kultur eller engasjement».
Det tillegges også at det svenske triatlonforbundet har fjernet tilsvarende bestemmelse i
konkurransereglementet fra og med 20. mars 2021. En fjerning av bestemmelsen i det norske
konkurransereglementet vil derfor gjøre det enklere for utøvere fra Norge å konkurrere i Sverige, og
omvendt.
Vi mener derfor at en fjerning av bestemmelsen i Norges Triatlonforbunds konkurransereglement punkt
17.2.6 er hensiktsmessig og til det beste for utviklingen av triatlon for ungdom i alderen 13 til 16 år.

Styrets innstilling:
Styret støtter ikke forslaget. Styrets alternative forslag:
Tinget delegerer myndighet til Styret å vedta nye rammer for triatlon for ungdom i aldersgruppen 13-16
år slik at det understøtter og tar inn over seg de utfordringene som innkomne forslag belyser. Norges
Triathlonforbund skal sikre at vi har arrangementer som støtter rekruttering til sporten, samtidig som
det skal tilrettelegge for ungdommer som tidlig har et ønske om å utvikle seg mot å kunne konkurrere
internasjonalt i junior alder.
Lovutvalgets innstilling:
Forslaget støttes ikke.
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Begrunnelse:
Utstyrsbegrensningene for sykkel i bestemmelse 17.2.6 gjelder bare for klassene Rekrutt og Ungdom i
SSC og UM. Det gjelder ikke for aspirantklassen som er klassen aldersgruppen 13-17 år. Aspirantklassen
er den klassen konkurranser for alderssegmentet 13-17 år skal skal avvikles i for alle andre
arrangementer og starter utenfor Ssc og UM.
Når Lovutvalget innstiller på å beholde dagens utvekslingsbegrensning for klassene ungdom og rekrutt i
SSC og UM konkurranser, så har dette bakgrunn i idrettsfaglige-, fysiologiske- og
konkurranselikhetsvurderinger.
I alderen 13-16 år gjennomgår de fleste en meget stor fysiologisk utvikling, da dette er aldersintervallet
de fleste normalt når og går gjennom puberteten. På grunn av denne utviklingen, er kroppens
muskulatur, scener og benbygning under konstant stress og farene for belastningsskader er relativtmye
større i denne perioden enn ellers i livet. Derfor er det fra idrettsfaglig hold - og generelt for alle idretter
anbefalt at utøvere i disse aldersklassene i større grad fokuserer på utvikling av teknikk og ferdigheter
fremfor styrke og kapasitet. Med å tillate utveksling opp til 52/53 -11 vil dette i all hovedsak favorisere
utøvere med styrke og høy kapasitet og over utøvere med balanse, kadens og teknikk.Det er med andre
ord motsatt av idrettsfaglige anbefalinger.
Et annet moment er at utstyr som favoriserer utøvere med høy kapasitet og styrke – i stor grad
forsterker forskjellene i ulik fysiologisk utvikling. Selv om de fleste gjennomgår puberteten i dette
aldersintervallet – er tidspunktet for når dette slår inn individuelt. Det kan med andre ord være store
forskjeller i ren fysikk mellom utøvere av samme kjønn i samme aldersklasse – mens det for teknikk,
kadens og balanse vil være mindre forskjeller. Utstyr og utforming av konkurransetraseene bør derfor
tilstrebe å favorisere ferdigheter som er mindre styrt av den fysiologiske utviklingen i forbindelse med
puberteten.
Lovutvalgets anbefaling bygger med dette på at en avvikling av utvekslingsbegrensningen for
konkurranseklassene 13- 16 år – vil:
1) gi mer urettferdige konkurranser som følge av at det vil favorisere forhold og forutsetninger som ligger
utenfor utøvernes kontroll og som i denne perioden gir mer ekstreme utslag enn for noen andre
aldersklasser.
2) fordre og favorisere utvikling av styrke og kapasitet når kroppen fysiologisk er som mest sårbar for
belastningsskader
3) mindre eller ingen fordel til utøvere som vektlegger utvikling og tilegning av teknikk, balanse og
kadens – som er særlig gunstig å utvikle i dette aldersspennet med tanke på senere sportslig utvikling
Når det gjelder kostnader, så kan utvekslingsbegrensningen ikke bare løses gjennom innkjøp og bytte av
kassett – dette kan også løses ved å bytte eller fjerne storskive på drevet foran – noe som både teknisk
og økonomisk er langt mer overkommelig.
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Forslag 2
Forslag om konkurranseregel 6.5.5 som omhandler at man ikke får delta i 2 konkurranser
innen 24 timer.
Forslag til vedtak:
Punkt 6.5.5 i NTF konkurransereglement fjernes.
Forslagsstiller: Røa IL
Begrunnelse:

Røa IL ser ikke noe medisinsk eller annen grunn for en slik begrensning i regelverket. Dette er en
regel som heller ikke finnes i noen av andre beslektede idretter som svømming, sykling eller friidrett. Røa
foreslår at pkt 6.5.5 utgår.

Styrets innstilling
Styret støtter ikke forslaget.
Styret støtter ikke forslaget fordi dette er regel i samsvar med de internasjonale reglene vi forholder oss
til. I samråd med Lovutvalget presiserer vi dette:
Utøvere kan ikke delta i mer enn én konkurranse i klassene rekrutt, ungdom, junior, elite og agegroup
eller internasjonal konkurranse innenfor 24 timer. Tiden beregnes ut fra starten på første pulje i hver
konkurranse. Begrensningen gjelder når ett av løpene er definert som normaldistanse eller lenger.
Begrensningen gjelder ikke for deltakelse på stafettlag i NM og UM miksstafett, miksstafett eller 3xstafett i NC eller internasjonal konkurranse, eller for deltagelse på akvatlon.
Dagens bestemmelse er IKKE til hinder for at f.eks. en utøver som fyller 16 år innen 31.12 kan stille både
på UM i Supersprint i Ungdomsklassen og NM i Sprint i Juniorklassen innenfor 24 timer.
Den er heller IKKE til hinder for at utøvere fra 18 år, kan stille både i NM i Olympisk distanse og NMstafetten innenfor 24 timer.
Et typisk eksempel der begrensningen vil slå inn, er hvis det starten på Sprintdistansen går lørdag kl. 12
og starten på Olympisk distanse går søndag kl. 10. Da kan ikke en utøver stille til start på begge. Men
hvis f.eks. sprinten er lørdag kl. 10 og Olympisk er søndag kl. 12, så er det over 24 timer mellom startene og da er utøveren "good to go".
Så det fordrer litt "tunga rett i munnen" både for utøvere og arrangører når det avvikles f.eks. NM/UM i
flere distanser, men begrensningen er i praksis kun aktuell for utøvere fra 18 år og oppover.
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Forslag 3
Endringer i rekkefølge i akvatlon
Forslag til vedtak:
Akvatlon skal gjennomføres som svøm-løp. Endres fra løp-svøm-løp
Forslagsstiller: Bærumssvømmerne
Bakgrunn:
Per dags dato ser vi at reglene har en internasjonal standard som tilsier at man skal gjennomføre i
rekkefølgen løp-svøm-løp. Dette er stort sett med utgangspunkt i arrangementer som foregår i varmere
klima. I Norge har vi som oftest kaldere vanntemperaturer, noe som kan føre til større risiko mtp
sikkerhet dersom man løper før svømmingen (ikke benytter våtdrakt under svømmingen). Ved å tillate
akvatlon med svømmestart vil det trolig føre til en større interesse for grenen.
Det skaper også en større trygghet og forutsigbarhet for arrangørene dersom man starter med svøm og
våtdrakt, for så å samle løpedistansene til slutt.

Styrets innstilling

Styret støtter begrunnelsen.
Styrets alternative forslag: Akvatlon skal gjennomføres som svøm-løp eller løp-svøm-løp, der svøm-løp
anbefales i de tilfeller der det bør brukes våtdrakt.
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Forslag 4
Endringer i aldersspenn på supersprint:
Forslag til vedtak:
Øke alderen til 18 år på supersprint for å sikre rekruttering og deltakelse hos nye medlemmer i ung alder
(15-18 år).
Forslagstiller: Bærumsvømmerne
Bakgrunn:
Endringer i aldersspenn på supersprint: Triatlon blir en større og større idrett blant ungdommer. Det blir
stadig flere som deltar uten bakgrunn fra utholdenhetsidretter og som vil teste idretten. Flere av de som
starter med idretten har ikke forutsetninger for å gjennomføre eks sprint. For å sikre rekruttering og
deltakelse hos nye medlemmer i ung alder (15-18 år) foreslår vi å øke alderen til 18 år på supersprint.
Eks: Klubben vår har opplevd at flere av våre unge medlemmer ikke ønsket å delta på konkurranser
grunnet at de måtte stille til sprintdistanse siden de var 17+ år (hadde ikke mulighet for å gjennomføre
distansen). Medlemmet fikk et alternativ om å starte til supersprint distansen, men da alene i en egen
start etter de andre.
Det er viktig å legge til rette for nybegynnere og ungdom, slik at det blir attraktivt å drive på med
triatlon.

Styrets innstilling:
Støttes ikke. Styrets forslag under innkommende forslag #1 gjelder.
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Forslag 5
Aspirantklassen
Forslag til vedtak:
Aspirantklassen kan starte sammen med de andre i supersprintcup (ungdomscup), arrangør må sørge
for at det er forskjellige startnummer som tydeliggjør at hvem som er i hvilken klasse.
Forslagstiller: Soon Triathlonklubb
Bakgrunn:
Vi ønsker flere ungdommer med på konkurranser. Supersprintcup med strengt regelverk bidrar til at flere
ikke blir med.
Styrets innstilling:
Støttes ikke. Styrets forslag under innkommende forslag #1 gjelder.
Lovutvalgets innstilling:
Lovutvalget støtter ikke forslaget.
Begrunnelse:
Konkurranser i aspirantklassen ikke kan inngå i SSC eller UM - ettersom det er ulike krav til lisens,
utstyr, sanksjonering, tidtaking, rangering og premiering. Enkeltresultater fra aspirant ikke skal rangeres
og at individuell tidtaking og sanksjonering av regelverksbrudd er valgfritt for arrangørklubben å
gjennomføre.
Lovutvalget anbefaling er derfor at det ikke er tilrådelig eller i samsvar med formålene, utforming og
hensiktene med de ulike klassene å ha felle start i klassen Aspirant med klassene Ungdom og Rekrutt.
Det vil gi et startfelt med ulikt reglement, ulikt alderskrav, ulikt krav til sanksjonering, tidtaking og
rangering og trolig ulikt ferdighets- og utstyrsnivå. De to klassene har som nevnt også to helt ulike
formål. Ungdom og rekrutt er spissede konkurranseklasser, mens aspirant har rekruttering,
gjennomføring og lavterskeltilbud som formål.
Rettferdighet, mestring og idrettsglede ivaretas etter lovutvalgets oppfatning best for alle, dersom
konkurranser disse klassene ikke gjennomføres som felles starter.
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Forslag 6
Supersprint
Forslag til vedtak:
Endre navn fra supersprintcup til ungdomscup
Forslagstiller: Soon Triathlonklubb
Bakgrunn:
Navnet supersprint virker skremmende på ungdom som ikke føler de er gode, men som har lyst til å være
med.
Styrets innstilling:
Støttes ikke. Styrets forslag under innkommende forslag #1 gjelder.
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Forslag 7
Maksimal dekkbredde i vintertriatlon
Forslag til vedtak:
Det innføres en maksverdi for hjulbredde på 2,5tommer og minimum hjulstørrelse på 26tommer og
maksimalt 29 tommer
Forslagstiller: Røa IL, OI Triatlon, Soon TK
Begrunnelse:
For å skape mer rettferdighet ved dårlige snøforhold ønsker vi at det innføres en maksverdi for
hjulbredde på 2,5tommer og minimum hjulstørrelse på 26tommer og maksimalt 29 tommer, slik at «fat
bike» ikke kan nyttes og utstyret blir avgjørende for resultatet. Dette gir bedre konkurransevilkår ved for
eksempel værforhold som det var under NM i 2021 på Heistadmoen."

Lovutvalgets innstilling:
Forslaget støttes ikke. Lovutvalgets forslag:
Tinget i samsvar med tidligere praksis delegerer myndighet til Styret å vedta nye bestemmelser for
Vintertriatlon. Styret gir Lovutvalget og Arrangementsutvalget i oppdrag å utarbeide forslag til
utforming og plassering av nye bestemmelser i eksisterende reglement.
Styrets innstilling:
Styret støtter lovutvalgets forslag.
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Forslag 8
Forslag om at regelverk for vintertriatlon innlemmes i konkurranseregelverket
Forslag til vedtak:
Legge til et eget kapittel i konkurranseregelverket for vintertriatlon
Forslagstiller: Soon TK
Oversettelse fra WT konkurranseregelverk:
18. VINTERTRIATLON (denne delen er oversatt og "fornorsket" fra WT konkurranseregelverk)
18.1 Definisjon:
a) Vintertriatlon kan utøves i to forskjellige formater:
(i) Løping, terrengsykling og langrenn, kalt Winter Triathlon;
(ii) Løping, skøyter og langrenn, kalt S3 Winter Triathlon.
b) Alle segmenter av konkurransen skal helst være på snø eller is. Løpe og sykkel segment kan også finne
sted på en annen overflate.
18.2 Trening og løypegjennomgang
a) Trening og løypegjennomgang vil bli gjennomført av oppnevnt Tekniske Delegat og den lokale
arrangør. Utøvere og trenere kan delta på den offisielle gjennomgangen av løyper.
b) Oppførsel på konkurransedager: Utøvere har ikke lov til å varme opp trene eller ha løypegjennomgang
mens konkurransen pågår.
18.3 Løping:
a) Løpesko er obligatorisk på løpesegmentet. Denne regelen gjelder ikke for Aldersgruppe utøvere;
b) Joggesko med pigger er tillatt.
18.4 Terrengsykling:
a) Minste dekkdiameter er 26 tommer og maksimum er 29 tommer. Minstekrav tverrsnitt er 1,5 tommer;
b) For- og bakhjul kan ha forskjellige diameter;
c) Sykkelsegmentet i vintertriatlonkonkurranser er som en langrenns trasé på snø, og kan være vanlige
veier eller stier;
d) Utøverne kan skyve eller bære sykkelen i trasé;
e) Drafting er tillatt. Av sikkerhetsmessige årsaker kan det være soner der det ikke er tillat å passere/
sykle forbi.
"Lapped" utøvere blir ikke fjernet fra konkurransen;
f) Clip-ons er ikke tillatt;
g) Tradisjonelle bukkehornstyrer er forbudt;
h) Utøvere må ta med eget verktøy og deler og må utføre sine egne reparasjoner;
i) Piggdekk er tillatt forutsatt at piggene er kortere enn 5 mm. Målt fra dekkoverflaten.
j) Tradisjonelle MTB -stangender er tillatt. Endene må plugges.
18.5 Ski:
a) Testing av utstyr (ski) er tillatt før konkurransen på spesielle områder, eller i konkurransetrasé, hvis
annonsert av Teknisk Delegert
b) Idrettsutøvere kan ikke ledsages av lagmedlemmer, lagledere eller andre tidshjelpere på banen, under
konkurransen;
c) Idrettsutøvere har lov til å skifte en ski og begge stavene;
d) Utøverne kan benytte valgfri teknikk;
e) Spesifiserte soner begrensnings til klassisk stil eller staking;
f) Det er ikke tillatt å bruke sykkelhjelmen under skisegmentet. Men på grunn av effekten av kalde
temperaturer på mobilitet, bruk av hjelm kan godkjennes av Teknisk delegat;
g) Når en forespørsel om forbi passering er fremsatt av en utøver, må utøveren som blir forbigått flytte
til siden så snart som mulig;
h) På oppløpet (30-50m) kan fristil være forbudt. Staking kan være obligatoriske og forberedte spor for
klassisk teknikk må brukes. Denne bestemmelsen vil bli kunngjort på utøvernes Race Brief;
i) Utøverne kan ikke ta av skiene før etter minst 10 meter etter målstreken. Den siste ski sjekk vil finne
sted etter denne linjen;
j) Skisko er obligatorisk i langrenns segmentet. Denne regelen gjelder ikke til utøvere i aldersgruppen. /
siste setning foreslåes fjernet
18.6 Skøyter:
a) Alle typer skøyter, inkludert nordiske blader, er tillatt;
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b) Utøverne har ikke lov til å bytte noen av skøytene;
c) Når en forespørsel om forbi passering er fremsatt av en utøver, må utøveren som blir forbigått flytte
til siden så snart som mulig;
d) Utøverne skal bruke hjelm
18.7 Overgangs område (skiftesonen):
a) Skigåing inne i overgangsområdet er forbudt;
b) Utøverne må ta på og av løpesko og skøyter i overgangs område, på utøvernes egen plass. Hvis en
"nordisk skifte av sone" tilbys, utøvere kan velge å sette de nordiske skallene på der;
c) I overgangsområdet kan tekniske tjenestemenn hjelpe utøvere ved å motta og plassere syklene sine
og dele ut utstyret. Denne tjenesten må være lik for alle idrettsutøvere;
d) Alle utøverne må ha hjelmen forsvarlig festet fra de fjerner sykkelen fra stativet eller når de tar på seg
skøytene, til de har plassert sykkelen på stativet ved slutten av sykkeldelen eller når de tar skøyter av;
e) Et " skifteområde for skøyter" kan opprettes ved siden av iskanten;
f) En sone vil bli opprettet hvor utøverne kan kaste sko trekk.
18.8 Coach sone:
Trenere vil ha en bestemt plass tilgjengelig på sykkelsegmentet for å gi utøverne egen mat og drikke.
18.9 Spesielle behov stasjon:
Ytterligere stasjoner på sykkelen og eller kjøre kan tilbys for spesielle behov;
Alle ting som blir gitt ut på disse stasjonene vil bli delt ut av frivillige fra den lokale
organisasjonskomiteen;
Hvis disse stasjonene ikke tilbys, kan det ikke leveres noen ting fra andre personer, ellers vil dette bli
betraktet som ekstern bistand.
-Det kan finnes en reparasjonssone på sykkeldelen der utøvere vil ha mulighet til å forlate
spesialverktøy og reservedeler forutsatt at de er riktig pakket og merket. Utøveren er ansvarlig for å
utføre sine egne reparasjoner.
18.10 Fullfør definisjon:
En idrettsutøver vil bli dømt som "ferdig", i det øyeblikket spissen av skistøtten foran krysser en vertikal
linje som strekker seg fra forkanten av målstreken.
18.11 Værforhold:
Konkurransen blir avlyst når lufttemperaturen er lavere enn -18 ºC

Styrets innstilling:
Forslaget støttes ikke. Styrets forslag:
Tinget i samsvar med tidligere praksis delegerer myndighet til Styret å vedta nye bestemmelser for
Vintertriatlon. Styret gir Lovutvalget og Arrangementsutvalget i oppdrag å utarbeide forslag til
utforming og plassering av nye bestemmelser i eksisterende reglement.

NORGES TRIATLONFORBUND | 12

Forslag 9
Forslag om temperaturgrenser for bruk av våtdrakt
Forslag til vedtak:
Øke de særnorske grensene slik at de norske reglene blir de samme som de internasjonale reglene
Alternativt forslag:
En generell øvre grense på 22 grader for alle distanser for agegroup-deltagere
Forslagstiller: Tønsberg TK
Bakgrunn:
NTFs konkurranseregler angir samme øvre temperaturgrenser for agegroup og elite for bruk av våtdrakt
i NM- og NC-konkurranser, kfr. § 12.2.1, side 20.
Det norske regelverket er per i dag ikke på linje med det internasjonale regelverket, der det for agegroup
er høyere grenser for bruk av våtdrakt enn for elite, hhv. 22/20 grader for distanser under 1500 meter og
24,6/22 grader fra og med 1500 meter, jfr. ITUs regelverk § 4.3, side 28. Lave temperaturgrense for bruk
av våtdrakt er neppe hensiktsmessig for å rekruttere flere agegroup-deltagere.

Lovutvalgets alternative forslag
I NM UM, NC OG Supersprintcup etter bestemmelse 2.2.1 og 2.2.2
Lengde
Ikke tillatt over
Obligatorisk
Maksimal tid i
under
vannet for Elite,
Rekrutt, ungdom
og junior
Opp til 300m
20 C
15,9 C
10 min.
301- 750m
20 C
14,9 C
20 min.
751 -1500m
22 C
15,9 C
30 min.
1501- 3000m
22 C
15,9 C
1 t 15 min.
3001 - 4000m
22 C
15,9 C
1 t 45 min.

I øvrige konkurranser etter 2.2.3
Lengde
Ikke tillatt over
0pp til 300m
22 C
301-500m
22 C
501-750m
22 C
751-1500m
22 C
1501 - 3000m
24,6 C
3001 - 4000m
24,6 C

Obligatorisk under
15,9 C
15,9 C
15,9 C
15,9 C
15,9 C
15,9 C

Maksimaltid i
vannet Age Group
20 min.
30 min.
1 t. 10 min.
1t. 40 min.
2t. 15 min.

Maksimaltid i vannet
20 min.
25 min.
45 min.
1 h 10 min.
1 h 40 min.
2 h 15 min.

Begrunnelse:
Til forslag om makstid i vannet og tilhørende endringer
Lovutvalget ser behovet for en større gradering mellom Elite og Mosjon enn det som er tilfellet i dag. Vi
foreslår derfor egne makstider i vannet for Age-group i NM og NC.
Lovutvalget er kjent med og ser de arrangementstekniske fordelene i at NC og NM for aldersklassene
Elite, Junior og Age-group kan avvikles gjennom samlet start i felles felt. Til nå har det vært åpnet for
felle start i Elite og Junior, men ikke for Elite og Age-group. Med harmonisering av reglene for disse
klassene, er argumentet for å ikke kjøre felles start for disse klassene ikke lenger like tungtveiende. Det
er likevel lik at det ikke er KRAV om felles start.
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De det kommer til muligheten til å håndheve forskjellene som nå er foreslått med bl.a. ulik maksimaltid i
vannet for ulike klasser, er dette foreslått ivaretatt gjennom forslag om krav til at utøvere i de ulike
klassene kan identifiseres ved hjelp av ulike fargekoder på badehetter, startnummer og sykkeldekaler
når det er felles start for mer enn en klasse i et og samme felt i en konkurranse.

Styrets innstilling:
Styret støtter lovutvalgets forslag
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Forslag 10
Forslag om maksimaltid i vannet.
Forslag til vedtak:
Øke de særnorske grensene slik at de norske reglene blir de samme som de internasjonale reglene, som
er hhv. 30 minutter og 1 time 10 minutter, kfr. ITUs regelverk § 4.3, side 28.
Forslagstiller: fra Tønsberg TK
Bakgrunn:
Også her er de norske konkurransereglene like for agegroup og elite, dvs. maksimaltid på hhv. 20
minutter for 750 meter og 30 minutter på 1500 meter, kfr. § 12.2.1, side 20.
Eliten svømmer signifikant raskere enn agegroupere, og mange i agegroup vil ha problemer med å
fullføre svømmedelen innenfor maksimaltiden. Skal man følge gjeldende regler, skal da disse deltagerne
tas ut av konkurransen. Dette er ikke greit.
Styrets innstilling
Styret støtter forslaget.
Så lenge maksimaltidene ved LAVE vanntemperaturer følges, mener vi at man kan legge seg på samme
nivå som internasjonale regler. Det vil kunne være svært farlig med lange svømmetider i kaldt vann.
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Forslag 11
Regelendring om tillatt utstyr på svømmesegmentet
Forslag til vedtak:
14.4 Ikke tillatt utstyr under svømmesegmentet:
Vi ønsker å legge til følgende:
14.4.7 t-skjorte
14.4.8 Startnummer (når det ikke er lov med våtdrakt)
Forslagstiller: Soon TK
Begrunnelse
(14.4.7 t-skjorte): t-skjorten blir tung når den blir våt, og kan utgjøre en risikofaktor for utøver
Begrunnelse (14.4.8 Startnummer): Tilpasning til WT regelverket

Styrets innstilling
Styret støtter forslaget
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Forslag 12
Forslag om endring av tekst for prøveordning gradert lisens
Forslag til vedtak/endelig tekst:
Gradert engangslisens til aktivitet der formålet er rekrutering til klubb
Prøveordningen gjelder kun for åpent klubbarrangement, med mål om rekruttering til triatlonklubb. For
alle aldersgrupper vil engangslisensen koste følgende:
Påmeldingsavgift kr 0-100 | Engangslisens: kr. 20
Påmeldingsavgift kr 101-250 | Engangslisens: kr. 30
Påmeldingsavgift kr 251-400 | Engangslisens: kr. 40
Inntekt for engangslisens går uavkortet til Norges Triatlonforbund for å dekke forsikringskostnaden.
Invitasjonen til arrangementet må godkjennes av forbundet. Send epost til
frank.pedersen@triathlon.no.
Følgende kriterier gjelder:
For alle som ønsker å bli kjent med triatlonsporten
Arrangementet skal markedsføres med triatlonklubbens logo og det skal komme tydelig frem at det er i
regi av triatlonklubb tilknyttet NTF
Legges på triatlonforbundets terminliste
Forslagstiller: Soon TK
Bakgrunn:
Tekst dagens prøveordning
Prøveordningen gjelder kun for åpent klubbarrangement, med mål om rekruttering til klubb. For alle
aldersgrupper vil engangslisensen koste følgende:
Påmeldingsavgift kr 0-100 | Engangslisens: kr. 20
Påmeldingsavgift kr 101-250 | Engangslisens: kr. 30
Påmeldingsavgift kr 251-400 | Engangslisens: kr. 40
Inntekt for engangslisens går uavkortet til Norges Triatlonforbund for å dekke forsikringskostnaden.
Invitasjonen til arrangementet må godkjennes av forbundet. Send epost til frank.pedersen@triathlon.no.
Følgende kriterier gjelder:
For klubbmedlemmer i aktuell klubb
For personer som ikke tilhører annen triatlonklubb
Prøveordning i 2021 med etterfølgende evaluering
Legges på triatlonforbundets terminliste

Styrets innstilling
Styret støtter forslaget
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Forslag 13
Forslag til vedtak: Styret fremmer forslag om at du som økonomiansvarlig i styret frem til 31.10, gis
talerett under behandling av regnskapet og budsjett (bestemmelse 4.1.7 -9).
Forslagstiller: Styret
Bakgrunn
Etter innspill fra lovutvalget: Et av Tingets viktigste oppgaver å godkjenne regnskap og budsjett. Det er
særlig viktig at Tinget på dette saksområdet kan treffe vedtak på grunnlag som er så godt opplyst som
mulig. Budsjett og økonomi er kjernen og forutsetting for all annen aktivitet i forbundet, og det vil etter
lovutvalgets vurdering være uheldig om den som har hatt ansvaret for dette så nært som hele
tingperioden, ikke er i posisjon til å gjøre rede for vurderinger eller svare på spørsmål på dette saksfeltet
under Tingbehandlingen. Reelle hensyn tilsier etter vår mening at du bør gis talerett på tinget under
behandling av regnskap og budsjett m.m under bestemmelse 4.1.7. -9.
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Forslag 14
Forslag om etiske retningslinjer for sponsing av idrett
Forslag til vedtak:
Triatlonforbundets styre skal jobbe opp mot NIF for å etablere et etisk rammeverk for hva slags sponsoravtaler
forbund og enkeltutøvere skal kunne inngå mens de er en del av landslag.
Forslagstiller: Oslofjord Triatlonklubb
Bakgrunn

Etter Kristian Blummenfelts seier i OL i Tokyo, ble det rettet en del kritikk i norsk presse mot
Blummenfelts avtale med Bahrain 13. Amnesty International har tidligere påpekt at en del land med
dårlige vilkår for menneskerettigheter bruker idrettsutøvere og idrettsarrangement til å hvitvaske sitt
eget image.
Det at kvinnelandslaget i hopp blir sponset av Nammo har også møtt en god del kritikk, der andre
sponsorer har vegret seg for å ha sin logo ved siden av en våpenprodusent, og Nammos annonser med
bilder av landslaget har blitt sammenlignet med NS-plakater.
Det er flere hensyn å ta når man velger sponsor. Det bør ligge noen etiske prinsipper til grunn, men også
sportens anseelse står også på spill. Triatlonforbundets motto er mestring, begeistring og fellesskap – i
hvilken grad sørger man for at sponsorene passer inn i dette?
Dette forslaget er ikke et forsøk på å ta enkeltutøvere, men heller å løfte temaet opp på et høyere nivå,
og forslagsstiller ønsker at triatlonforbundet tar disse samtalene inn i NIF, og åpner debatten for alle
idrettsgrener.

Styrets innstilling
Styret støtter forslaget.

19 | NORGES TRIATLONFORBUND

Forslag 15
Forslag til vedtak:
Forslag til ny bestemmelse 10.8.4
Age-group kan starte i samme felt som junior og eliteklassen
Forslagstiller: Lovutvalget

Styrets innstilling:
Styret støtter forslaget
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Forslag 16
Forslag til vedtak:
Forslag til ny bestemmelse 9.1.3
Ved felles start mellom én eller flere klasser, skal klassene skilles med ulik fargekode på startnummer,
badehette og evt sykkeldecaler.
Forslagstiller: Lovutvalget

Styrets innstilling:
Styret støtter forslaget
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Forslag 17
Forslag til vedtak
NTF Konkurransereglement punkt 6.2 endres fra og med 01.01.2022 til: 6.2 Inndeling av
aldersklasser i NM, UM, NC og Supersprint Cup i konkurranser etter
bestemmelsene 2.2.1 og 2.2.2
i. Utøvere i alder 13 til 14 år stiller i rekruttklassen
ii. Utøvere i alder 15 til 16 år kan stille i ungdomsklassen
iii. Utøvere i alder 17 til 19 år kan stille i juniorklassen
iv. Utøvere fra fylte 20 år kan stille i seniorklassen
6.2.1 Fra det året utøveren fyller 16 år, kan en utøver med helårslisens stille i juniorklassen eller
seniorklassen, dersom det i konkurreres i juniorklassen, forutsatt at de oppfyller distansekravet for
konkurransen jf. kapittel 10.
6.2.2 I konkurranser hvor junior- og seniorklassen starter samtidig og konkurrerer på samme
distanse oppnår deltakerne i juniorklassen plassering, medaljer, kongepokal og eventuelt andre
premier i seniorklassen, i tillegg til i juniorklassen.
6.2.3 I det året utøveren fyller 17 år, kan forbundsstyret i NTF etter innstilling fra eliteutvalget gi
utøvere på landslaget dispensasjon til å stille i eliteklassen på normaldistansen i alle grener og
standarddistansen i mesterskap. Dispensasjon gis i engangstilfeller som dispensasjon for én konkret
start eller ett konkret stevne. Søknad om dispensasjon med innstilling fra eliteutvalget må være
forbundsstyret i hende senest to måneder før arrangementet det søkes om dispensasjon for. Vedtak
om dispensasjon i forbundsstyret er endelig og kan ikke appelleres.
NTF Konkurransereglement punkt 6.3 endres fra og med 01.01.2022 til:
6.3 Inndeling av age groupklasser i NM og NC for konkurranser etter bestemmelse 2.2.1 og 2.2.2:
i. Utøvere i alder 35 til 39 år kan stille i klassen K/M35
ii. Utøvere i alder 40 til 44 år kan stille i klassen K/M40
iii. Utøvere i alder 45 til 49 år kan stille i klassen K/M45
iv. Utøvere i alder 50 til 54 år kan stille i klassen K/M50
v. Utøvere i alder 55 til 59 år kan stille i klassen K/M55
vi. Utøvere i alder 60 til 64 år kan stille i klassen K/M60
vii. Utøvere i alder 65 til 69 år kan stille i klassen K/M65
viii. Utøvere i alder 70 til 74 år kan stille i klassen K/M70
ix. Utøvere i alder 75 til 79 år kan stille i klassen K/M75
x. Utøvere i alder fra og med 80 år kan stille i klassen K/M80
Forslagstiller: Trondheim Triatlonklubb
Bakgrunn:

Norges Triatlonforbunds konkurransereglement inneholder bestemmelser for inndeling av
klasser for konkurranser i Supersprintcup, Norgescup, Ungdomsmesterskap og
Norgesmesterskap. Nåværende reglement deler deltakerne inn i inntil 34 ulike klasser per
cup eller mesterskap.
I Norgesmesterskapet på sprintdistanse i forbindelse med Hove tri i 2019 var det totalt 15
startende i eliteklassen. 9 herrer og 6 damer. I age groupklassen i samme mesterskap var
det totalt 15 deltakere i klassene K/M 20-24 år, K/M 25-29 år og K/M 30-34 år. 12 av de
15 startende tok medalje i sin klasse.
Dette er de utøverne man i andre idretter, som for eksempel langrenn og friidrett,
betegner som "seniorutøvere". Norgesmesterskap i langrenn i Meråker i 2019, hvor det
kun arrangeres Norgesmesterskap med seniorklasse, totalt 220 startende på distansene
10/15 km intervallstart, klassisk. 155 herrer og 65 damer. Man har likevel ikke valgt å
dele opp seniorklassen i en eliteklasse og mosjonsklasse slik vi hittil har gjort i triatlon.
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I triatlon medførte klasseinndelingen for seniorutøvere at totalt 30 utøvere i
Norgesmesterskapet på sprintdistansen i 2019 ble spredt ut over seks ulike klasser og
inntil 4 ulike startfelt, i stedet for å samle utøverne i én herreklasse og én dameklasse
hvor de få utøverne vi har i denne aldersgruppen konkurrerer mot hverandre.
Det svenske triatlonforbundet har en klasseinndeling hvor alle i alderen 20-34 år stiller i
seniorklassen. I det svenske mesterskapet på sprintdistanse stilte det totalt 41 utøvere til
start. 16 damer og 25 herrer.
Realiteten er også at de utøverne i alderen 20-34 år som stiller i age groupklassene ikke
konkurrerer mot de beste utøverne i sin årsklasse, slik de som stiller i de eldre age
groupklassene gjør.
Ved å slå sammen eliteklassen og age groupklassene i alderen 20-34 år vil man få et
større startfelt som konkurrerer mot hverandre i Norgesmesterskap, alle utøvere på
samme alder konkurrerer i samme klasse, og utøverne i juniorklassen vil også stille til
start i et større startfelt. Sistnevnte er særlig viktig for å gjøre det attraktivt for
juniorutøvere å konkurrere i triatlon, og gjøre dem bedre forberedt på å konkurrere
internasjonalt. Å slå sammen age group- og eliteklasse til en seniorklasse vil også øke
sjansen for at man kan dele ut Kongepokal betydelig, hvilket har vært problematisk å få til
med dagens klasseinndeling på grunn av for små startfelt i eliteklassene.
Trondheim Triatlonklubb ser det derfor som hensiktsmessig å endre Norges
Triatlonforbunds konkurranseregler slik at eliteklassen og age groupklassene i alderen 2034 år slås sammen til én seniorklasse for herrer og én seniorklasse for kvinner.
I Norgesmesterskap og Norgescup starter i dag junior- og eliteklassen samlet og
konkurrer i realiteten med hverandre. Selv om utøverne i juniorklassen konkurrerer mot
utøverne i seniorklassen, har de ikke mulighet til å ta medalje, kongepokal eller andre
premier som deles ut i seniorklassen. Dette medfører at en juniorutøver som går i mål
som nummer to i Norgesmesterskapet på sprintdistanse og første juniorutøver ikke
tildeles sølvmedalje i Norgesmesterskapet, selv om vedkommende er nummer to i
konkurransen. Dette medfører at juniorutøvernes prestasjoner ikke anerkjennes på lik
linje med seniorutøverne. Samtidig kan en utøver for eksempel være nest sist i mål av det
samlede startfeltet i junior- og eliteklassen og likevel ta medalje i eliteklassen, fordi det er
så få deltakere i eliteklassen.
På bakgrunn av dette foreslår Trondheim Triatlonklubb at Norges Triatlonforbunds
konkurransereglement endres slik at juniorutøvere har mulighet til å få plassering,
medaljer, kongepokal og eventuelt andre premier i seniorklassen, i tillegg til i
juniorklassen, i konkurranser hvor junior- og seniorklassen starter samtidig og
konkurrerer på samme distanse. Dette praktiseres blant annet av det svenske
triatlonforbundet og andre idretter i Norge.
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Gjeldende punkter i NTF Konkurransereglement av 28.01.2019

res blant annet av det svenske triatlonforbundet og andre idretter i Norge.

Fra lovutvalget
Lovutvalget støtter ikke forslaget.
Bakgrunn:
Til forslag om ny 6.2.2
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Lovutvalget gjør oppmerksom på at det etter dagens regler er anledning for siste års
juniorer å starte i eliteklassen. Det er heller ingenting til hinder for at utøvere over 20 år
kan starte i eliteklassen.
På sprintdistansen kan også junior starte sammen med eliteklassen hvis dette er
hensiktsmessig ut fra sikkerhets- og arrangementstekniske hensyn. Men de premieres og
rangeres separat. Slik sett konkurrerer ikke utøvere i junior og elite mot hverandre, selv
om de starter samlet. Første junior i mål, i NM i klassen Junior er Norgesmester i
Juniorklassen. Og vil være det uavhengig av om det skjer som separat start for
juniorklassen eller der juniorklassen har sam- start med Eliteklassen
Forslag til nytt 6.2.2 fra TTK er ikke symmetrisk, fordi det gir rettigheter kun til en av
klassene ved en sammenslåing, men ikke den andre. Til eksempel vil en Junior som
kommer i som NR 1 bli Norgesmester i både Junior og Elite, mens en utøver fra Elite som
kommer først, blir bare Norgesmester i Elite. Dette vil skape komplikasjoner med
rangeringen ellers også.
Hvis tanken er at det er rekkefølgen ved passering av mållinjen som er den tellende –
avvikler vi i praksis Juniorklassen der det er sam-start. Det vil derfor ikke være
sjanselikhet for å oppnå tittel uavhengig av om det skjer som sam-start eller ikke. Dette
var og er ikke formål og intensjon bak bestemmelsen om sam-start.
Motsatt beholder vi dagens ordning med primering separat for de ulike klassene uavhengig av om det arrangementsteknisk avvikles som to separate starter eller ved en
sam-start.
Til forslag om ny 6.3
Age-group klassene er inndelt etter WT reglementet og det er en bakenforliggende tanke
om at nasjonale konkurranser i Age-group klassen skal fungere som kvalifisering eller
uttak til internasjonale Age-group konkurranser.
Det å kutte ut Age-group klassen for alle mellom 17-34 i NM og NC, er ikke videre helt
uproblematisk. Det vil gi utøvere i denne aldersgruppen mindre valgmuligheter. I dag kan
utøvere i aldersgruppen 17-20 år valget mellom Junior eller Age group og fra 20 og oppover
kan de velge mellom Age-group eller Elite.
Ved å kutte ut Age-group mellom 17-34 vil utøvere i denne aldersgruppen i praksis bare kunne
velge mellom Mosjon eller Elite. Det innebærer også å konkurrere etter internasjonale
bestemmelser for eliteklassen i NM og NC:
Lovutvalget gjør i det samme oppmerksom på at det er foreslått differensiering mellom AG og
Elite/Junior mtp makstid i vannet.
Det er også ulike regler for hvorvidt ulike distanser i de ulike klassene skal avholdes som nondraft eller draft-legal. Ved å kutte ut AG mellom 17-34 år, så kan utøvere i denne
aldersgruppen kun konkurrere i NM og NC på normaldistanse/olympisk distanse som draftlegal jf. kapittel 2.5 i konkurransereglementet.
Styrets innstilling
Styret støtter ikke forslaget. Styrets forslag under innkommende forslag #1 gjelder.
Bakgrunn:

En arbeidsgruppe for å se på totaltilbudet for ungdom, slik som foreslått under Forslag 1
tidligere - så kan dette gjennomgås nøye med lovutvalget, ungdomsutvalget og
arrangementsutvalget i fellesskap
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Forslag 18
Endring av Lov for Norges Triatlonforbund punkt 4.7.1
Forslag til vedtak:
Lov for Norges Triatlonforbund punkt 4.7.1, 14), b) endres til:
4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
Forslagstiller: Trondheim Triatlonklubb
Bakgrunn for forslaget:
Lov for Norges Triatlonforbund stiller i punkt 4.7.3 krav til at " Styret skal ha minst ett styremedlem som
på valgtidspunktet er under 26 år". I punkt 4.7.1, 14), b) står det at forbundstinget i Norges
Triatlonforbund skal velge "3 styremedlemmer, 1 ungdomskandidat under 26 år og 2 varamedlemmer".
Kravet til at minst ett styremedlem er yngre enn 26 år på valgtidspunktet kommer frem av begge
punktene. Forslaget endrer loven slik at dette kun står i ett punkt.
Et annet formålet med forslaget er å fjerne begrepet "ungdomskandidat" slik at lovens ordlyd likestiller
et styremedlem som er under 26 år med de andre styremedlemmene.

Fra Lovutvalget
Til endringer i Lov for NTF har vi noen merknader ut fra bakgrunnen for utforming og formulering, men
ellers ingen innsigelser - da forslaget ikke innebærer noen realitetsendring. Merknad:
Til forslag om endring av Lov for NTF 4.7.1, 14 b)
4.7.1 referer til Tingets lovpålagte oppgaver. 4.7.2 og 4.7.3 omfatter regler for valg og sammensetning av
Styret. Selv om de to bestemmelsene henviser til samme kandidatur, regulerer bestemmelsene to ulike
forhold.
Bakgrunnen for Ungdomskandidaten er at selv om medlemmer i NTF er valgbar til Tinget fra 15 år, er
aldersgruppen 15-23 år underrepresentert både på Ting, klubbstyrer og i utvalg. Det er derfor bestemt at
det skal være minimum 1 kandidat i styret under 26 år, slik at denne aldersgruppen også blir representert
og ivaretatt. Det er bakgrunn og hensikten bak benevnelsen og oppnevnelsen av en ungdomskandidat
Det henspiller ikke på kandidatens alder, men hvem kandidaten har et særskilt ansvar for å representere
og ivareta.
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