
FORSLAG TIL NORGES TRIATHLONFORBUNDS TING 16. NOVEMBER 2013  

 

Tinget inviteres til å vedta en avtale med VintertriAlliansen om fortsatt 
organisering og drift av vintertriathlon for 2014 og 2015. Dette innebærer 
arrangement av NM og uttakningsløp samt uttak til og ledelse av norske utøvere 
i internasjonale mesterskap i samsvar med de retningslinjer som har vært fulgt 
de siste tre årene. Årsbudsjett settes til kr.200.000. 

 

Begrunnelse: 

I forbundets lov § 1 heter det bl.a. at «forbundet skal fremme triathlon og 
kombinasjoner av denne idretten som vintertriathlon…». 

 

 Norge har deltatt i internasjonale mesterskap i vintertriathlon siden 1998. I 
denne perioden har våre utøvere vunnet ca 140 EM og VM-medaljer, age 
groupers ikke medregnet. Norge har også arrangert VM i 2006 og 2010 og EM i 
2010 ved siden av flere VC-stevner. Det er en alminnelig oppfatning i det 
internasjonale miljøet at våre arrangementer har vært blant de beste i denne 
sporten. NM har vært arrangert siden 1999. De fleste vinnerne har også vunnet 
internasjonale mesterskap slik at nivået i dette arrangementet er sjelden høyt.  

Etter forbundstinget i 2010 har VintertriAlliansen hatt en avtale med styret i NTF 
om å organisere NM, uttakningsløp og deltakelse i internasjonale mesterskap. 
Dette arbeidet har vært utført på dugnad av alliansens medlemslag og de 
beskjedne budsjettene, siste år i underkant av kr. 150.000, har i sin helhet gått 
til utøvernes internasjonale deltakelse.  Utøverne har siden 2010 vært avskåret 
fra stipender fra NTF og Olympiatoppen. Videre har styret ikke villet sette opp 
Kongepokalen i norgesmesterskapene i under henvisning til «lavt nivå»! 

VintertriAlliansen tok i juni d.å. ny kontakt med styret med forslag om en 
forlengelse av samarbeidet på samme vilkår som tidligere. Styret har nå avslått 
dette under henvisning til at «man ikke kan godta alliansens premisser». Ingen 
nærmere forklaring eller begrunnelse er gitt.   

Sett på bakgrunn av presseoppslag om prioriteringene i NTF er klubbene i 
VintertriAlliansen urolig for at vedtaket til forbundstyret faktisk innebærer at det 
ikke lenger skal satses på vintertriathlon som en av de tre hovedøvelsene som er 
definert som NTFs ansvar: triathlon, duathlon og vintertriathlon. 

Summen av tilbakemeldinger gjør både utøvere og klubber urolige for framtida til 
vintertriathlon i Norge. Uten forbundstingets og styrets positive medvirkning vil  
arbeidet til klubber med vintertriathlon og medaljevinnere i internasjonale 
mesterskap i en 15 årsperiode vanskelig kunne fortsette.  



Kunnskapen og kompetansen i forhold til arrangement og spesifikke øvelser i 
vintertri er samlet i noen få klubber. Denne vil gå tapt og utøvere vil i enda 
sterkere grad prioritere sin idrettslige aktivitet i andre forbund om tilbudet om 
vintertriathlon blir fjernet fra NTF sitt program. Dette vil være konsekvensen om 
NTF ikke gjør nødvendige budsjettmessige disposisjoner med sikte på å 
opprettholde et troverdig tilbud til alle sine utøvergrupper. 

VintertriAlliansens klubber og profilerte representasjonsutøvere gjennom de 
senere årene ber om tingets tilslutning til videre satsing på alle tre grener også i 
neste tingperiode. 

Videre må NTF ivareta Norges interesser i ETU/ITU slik at gode norske 
tradisjoner i vintertriathlon kan videreføres. 

 

 

Brandbu IL * Eidsvoll Sykkelklubb * Hasle Løren IL * Oppegård IL * Royal Sport 

 

 

Tomas Sunde  Alf Roger Holme Ingar Wilhelmsen  Gaute Langdal  Kåre J. Grøtta 

 

Styrets	  tilsvar	  til	  Tingforslag	  fra	  Vintertri-‐alliansen.	  

Bakgrunn:	  

Vintertri-‐alliansen	  har	  vært	  ansvarlig	  for	  alt	  som	  har	  hatt	  med	  vintertriatlon	  å	  gjøre	  siden	  2010.	  I	  
denne	  perioden	  har	  man	  ikke	  klart	  å	  få	  en	  positiv	  utvikling	  av	  grenen.	  Utenom	  NM	  har	  det	  ikke	  blitt	  
arrangert	  noen	  vintertri-‐løp	  i	  løpet	  av	  disse	  tre	  sesongene.	  Styret	  har	  heller	  ikke	  registrert	  noen	  
gjennomførte	  rekrutteringsaktiviteter.	  Det	  har	  vært	  gjort	  svært	  lite	  kommunikasjon/markedsføring	  av	  
vintertriatlon	  på	  internett.	  Etter	  Styrets	  oppfatning	  har	  det	  viktigste	  vært	  å	  vinne	  internasjonale	  
medaljer,	  heller	  enn	  å	  bygge	  et	  fundament	  for	  sporten.	  

Ad	  kongepokaler:	  NTF	  ønsker	  å	  sette	  opp	  kongepokal	  i	  grener	  hvor	  det	  både	  er	  høyt	  nivå	  og	  bred	  
deltakelse.	  De	  siste	  tre	  årene	  har	  kongepokal	  blitt	  satt	  opp	  i	  henholdsvis	  NM	  Normal,	  NM	  Duatlon	  og	  
NM	  Normal.	  Kongepokal	  har	  ikke	  blitt	  satt	  opp	  i	  vintertriatlon,	  hovedsakelig	  på	  grunn	  av	  svak	  
deltakelse.	  Under	  NM	  2013	  deltok	  det	  9	  herrer	  og	  3	  kvinner	  i	  seniorklassene.	  

Styret	  har	  ikke	  blitt	  forelagt	  noen	  god	  plan	  for	  hvordan	  Vintertri-‐alliansen	  skal	  få	  opp	  interessen	  for	  
vintertriatlon	  og	  valgte	  derfor	  å	  ikke	  inngå	  en	  ny	  avtale.	  

	  

Konklusjon:	  



Styret	  anbefaler	  ikke	  forslaget	  til	  fornyet	  avtale	  med	  Vintertri-‐alliansen.	  	  

Styret	  vil	  heller	  at	  klubber	  som	  ønsker	  å	  være	  	  teknisk	  arrangør	  søker	  og	  tildeles	  NM	  på	  vanlig	  måte.	  
De	  beste	  utøverne	  skal	  ha	  mulighet	  til	  å	  delta	  i	  internasjonale	  mesterskap,	  men	  på	  samme	  betingelser	  
som	  andre	  triatleter.	  Alle	  medlemsklubber	  vil	  selvsagt	  fortsatt	  ha	  mulighet	  til	  å	  søke	  om	  støtte	  til	  
rekrutterings-‐	  og	  barne/ungdomstiltak.	  

 


