
Innkomne forslag til Norges Triathlonforbunds ting 08.november 2015 

 

Forslag 1: 

Forslagsstiller: Oslofjord triathlonklubb 

Innsendt:16.september 2015 

 

Forslag: 

Triatlonforbundet skal i kommende periode jobbe med å bli likestilt med svømmeforbundet når det 

gjelder fordeling av svømmetider i byer og kommuner i Norge, slik at triatlonklubbene ikke må være 

medlem av svømmeforbundet for å få tildelt svømmetider på samme vilkår som svømmeklubbene 

 

 

Styrets innstilling:  

Styret foreslår at dette er et oversendelsesforslag til det nye styret for administrativ behandling og 

oppfølging. 

 

Forslag 2: 

Forslagsstiller: Trondheim triatlonklubb 

Innsendt: 04.oktober 2015 

 

Forslag 1: 

Trondheim Triatlonklubb foreslår at ungdom mellom 15 og 16 år, eventuelt bare 16 år, får anledning til 

å søke forbundet om å stille i klassen junior 17-19 år, under NM sprint. Dette fordi det vil gi ungdom, 

som holder et høyt nivå i forhold til alderen, en verdifull konkurranseerfaring, og bidra til å utvikle 

talenter som kan komme til å holde høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. 

 

Styrets innstilling: 

Styret er enig i forslaget og viser til at dette allerede innført gjennom revidert 

konkurransereglement for barn og ungdom. Vedtatt i styret oktober 2015. 

 

  

Forslag 2: 

Trondheim Triatlonklubb foreslår å innføre NM mixed sprint stafett. Lagene vil bestå av 4 personer, 2 

menn og 2 kvinner fra samme klubb, som hver skal (forslag til distanse) svømme 265 m, sykle 6 km 

og løpe 1,2 km. Dette vil bidra med et nytt element i norsk triatlon og vil kunne skape en større 

lagfølelse innad i klubbene. Det anbefales at man muligens kan se til Sverige og hvordan SM stafett er 

arrangert som en del av SM sprint og «Danske Invest triathlon series». 

 

Styrets innstilling: 

Styret støtter ikke denne. Har eget alternative forslag 

 

Forslag 3: 

Forslagsstillere: 
- Nordstrand IF, Triathlon 
- Bergkammeratene IL, Triathlon 

Innsendt: 08. oktober 2015 

 

 

Forslag til endring i NTFs konkurranseregler Lagkonkurranse 
Vi ønsker å fremme forslag om endring i konkurransereglementet til triathlonforbundet hva gjelder 
norgesmesterskap i lagkonkurranser. Internasjonalt er det «mix-lagstafett» som er gjeldende og vi 
mener NTF bør etterstrebe det samme. Da det har gått noe «inflasjon» i lag-NM-titler mener vi det er 
riktig å redusere antall lagkonkurranser og fokusere på triathlon med grenene svøm/sykkel/løp. Da 
ikke mange klubber greier å stille lag til lagkonkurransen de siste årene, ønsker vi at lagkonkurranser 
ikke bare blir forbeholdt senior elite,men at også junior og masters får delta for å øke deltakelsen. 
Vi foreslår derfor å: 

Innføre mix-lagstafett 



Kun ha én lagkonkurranse, lagt til en av triathlon-NM-distansene 
Dagens tekst: 
2.2. Klasseinndeling og lag 
(…) 
d.) Lag: 
De tre beste tidene i eliteklassen (senior menn/kvinner) fra hver NTF-registrerte klubb skal medregnes 
når 
medaljene i NM fordeles. Ingen klubber kan ta flere enn en medalje i lagkonkurransen innen hvert 
kjønn. 
(…) 
Forslag til tekst: 
2.2. Klasseinndeling og lag 
(…) 
d.) Lag: 
De tre beste tidene i eliteklassen (senior menn/kvinner) fra hver NTF-registrerte klubb skal medregnes 
når medaljene i NM fordeles. Ingen klubber kan ta flere enn en medalje i lagkonkurransen innen hvert 
kjønn. 
(…) 
2.3. Lagkonkurranser 
Det arrangeres 2 norgesmesterskap for lag pr år. 
a) Mix-lagstafett. 
Ett lag består av 3 utøvere hvorav minst 1 kvinne. Hver NTF-registrerte klubb kan stille flere lag i 
konkurransen. Lisensierte deltakere fra ungdoms- (fra 15 år), junior-, senior- og masterklassen kan 
stille i laget. 
b) Lagkonkurranse m/sammenlagt tid. 
Det arrangeres separat lagkonkurranse for damer og herrer der sammenlagt tid på de 3 beste fra hver 
NTF-registrerte klubb for hhv kvinner og menn teller i lagkonkurransen. Ingen klubb kan ta fler enn én 
medalje i lagkonkurransen innen hvert kjønn. Lagkonkurransen legges inn i det 
triathlonnorgesmesterskapet der kongepokal deles ut. På sprint-distansen vil lisensierte NM-deltakere 
i juniorer-, seniorer- og mastersklassen inngå, mens på normal- og langdistanse vil kun senior og 
master inngå (da det ikke er noe juniorklasse på disse distansene). 
(…) 
2.34. Påmeldingsfrist 
(…) 
Som følge av lovforslaget følger også at laveste aldersgrense for lagstafett endres fra 17 år til 15 år. 
Ungdommers (15-16år) vanlige konkurranse-distanse er for øvrig omtrent dobbelt så lang som 
distansen i lagstafett. 
 

Styrets innstilling: 

Styret støtter ikke denne. Har eget alternative forslag 

 

 

Styrets alternative forslag: 

a) Styret foreslår at dagens lagkonkurranse bortfaller i sin helhet 
b) Styret foreslår innføring av Norgesmesterskap lagstafett for klubblag med to kvinner 

og 2 menn. Hver NTF-registrerte klubb kan stille flere lag i konkurransen.  
Lisensierte deltakere fra ungdoms- (fra 15 år), junior-, senior- og masterklassen kan stille på laget. 
Distanse bør være ihenhold til det internasjonale triatlonforbundets konkurransereglement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forslag 4: 

Forslagsstiller: Hardangervidda Triatlonklubb og Høybråten Stovner IL 

Innsendt: 07. september 2015 

  

Forslag 1 :vedr: Vedlegg 2 til NTFs Konkurranseregler.  

  

Tinget fristiller NTFs styre i forhold til tidligere tingvedtak slik at hele vedlegg 2 kan gjennomgås og 

endres. Styret bes sikre revidering av dette vedlegget slik at det er i samsvar med konkurranseregler 

og eventuelle andre instrukser. 

  

Begrunnelse: 

Dette vedlegget er en samling tingvedtak som tilsynelatende hører mer hjemme i 

konkurransereglementet eller som instrukser. Mye er også utdatert og kan slettes helt. På denne 

måten vil det være mulig  å få et konsistent og oppdatert regelverk. Det vil frita klubber å styre behov 

for å forholde seg til vedtak som ikke lengre er relevante. 

 

Styrets innstilling: 

Styret støtter ikke denne. Har eget alternative forslag i forslag 1b fra styret 

 

 

 

Forslag 2: omlegging av aldersklasser og innføring av eliteklasse. 

 

NTFs regelverk oppdateres til å følge ITU´s retningslinjer for inndeling i elite og aldersbestemte 

klasser. Dette skal gjelde for junior og oppover. For barn og ungdom skal NIF´s regelverk følges som 

før. Det overlates til NTFs styre å sikre implementeringen av dette så snart det praktisk lar seg 

gjennomføre. 

  

Begrunnelse: 

 Den eksplosive veksten i norsk triatlon har vist behov for å kunne arrangere egne mesterskap for elite 

eller mesterskap/cup med rene elitestarter. På sprint og normaldistanse bør elite  være synonymt med 

“draft legal”-formatet som er konkurranseformen internasjonalt. Noe som kanskje ikke er like aktuelle 

for den jevne "age-grouper” mellom 20 og 39. Deling mellom elite og "Age Group” vil da åpne for at de 

som kjører Age Group får stille i “Non-draft"- klasser som som nå i sine respektive aldersklasser. 

  

NTFs regelverk har lenge vært i utakt med internasjonale retningslinjer for klasseinndeling i triatlon. 

Både ITU og Ironman opererer med Elite/Pro klasse og Age Group (aldersbestemte klasser). 

Aldersintervallene for de aldersbestemte klassene er de samme hos både ITU og Ironman med 5 års 

intervaller.  

 

Styrets innstilling: 

Styret støtter forslaget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forslag 5: 

 

Forslag fra styret: 

 

Forslag 1a og 1b: 

Endringsforslag lov og konkurransereglement 

 

a) 

Vedlegg 2 – Nasjonale regler tas vekk i sin helhet med unntak av pkt 3.1a, 3,4 og 3,7. Disse 

punktene flyttes fra vedlegg 2, nasjonale regler til konkurransereglementet. Det gjøres nødvendige 

justeringer for at konkurransereglementet skal tilpasses det internasjonale forbundets regelverk. 

 

b) 

Styret har til hensikt å gjøre nødvendig sammenstilling av lovene og konkurranseregleverket til det 

internasjonale forbundet (ITU), Norges idrettsforbund (NIF) og Norges Triathlonforbund.  

I den forbindelse ber styret om nødvendig mandat fra tinget til å gjøre de nødvendige justeringer i 

lovverket og konkurransereglementet slik at det tilfredsstiller Norsk lov og internasjonale regler. 

 

 

 

Forslag 2: 

Tekniske delegater – Dommere 

Norges Triathlonforbund opplever en sterk vekst i antall konkurranser og deltakere. Nasjonale 

mesterskap, samt noen andre arrangement har i dag utnevnte dommere og tekniske delegater fra 

forbundet, mens andre konkurranser arrangeres uten dommere/TD eller oppnevner selv. I noen tilfeller 

kan det også være klubbens egne medlemmer. Dette gir en utfordring iforhold til habilitet. 

Det er et ønske fra styret å standarisere håndhevingen av regelverk og praksis i konkurransene. Dette 

for å få like konkurransevilkår, økt sikkerhet og for å sikre nøytrale dommere, habilitet. 

Det foreslås at forbundet sentralt utnevner tekniske delegater og dommere til alle konkurranser på 

terminlisten. 

Kostandene dekkes av triatlonforbundet sentralt. Det foreslås at dette dekkes inn ved at dagens 

tilskudd til NM-arrangører, som er Kr 10.000 pr.arrangement, oppheves.   

 

Styret foreslår at det oppnevnes teknisk delegater og hoveddommere til alle terminlistefestede 

arrangementer i sin helhet fra og med sesongen 2017. 

For sesongen 2016 oppnevnes teknisk delegater og dommere til kategori A og B i 

arrangementsutvalgets kategorisering av arrangement. I tillegg oppnevnes tekniske delegater til flest 

mulig av de terminlistefestede arrangementer. 

 

 

Forslag 3: 

Mulig opprettelse av eget arrangementsselskap, hel eller deleid av Norges Triathlonforbund. 

Det er stor fremvekst av triatlonkonkurranser i Norge av ulik størrelse I forhold til antall deltakere, 

omfang og økonomiske krav. I sesongen 2016 skal det for første gang arrangeres Europacup i Norge.  

Styret vurderer situasjonen til at forbundet må ta et større eierforhold til kommersielle konkurranser i 

fremtiden. Med dette menes konkurranser som eksempelvis WTS. 

 

Styret ber Tinget om mandat til å utrede behovet for et arrangementsselskap og deretter eventuelt 

opprette selskapet.  

Eventuelt behov for aksjekapital dekkes av forbundets egenkapital. 

 

 

Forslag 4: 

Klubbkontingent 2016 - 2017 

Det foreslås at dagens klubbkontingent holdes uforandret på kroner 500.- pr. klubb pr.år 

 



 

Forslag 5: 

Norges Triathlonforbund endrer navn til Norges Triatlonforbund. 

Som følge av dette bortfaller også «H» i de andre grenene innenfor Triatlonforbundet; duatlon, 

aquatlon og vintertriatlon.  

 

 

Forslag 6: 

Styret fremlegger forslag til ny strategiplan for perioden 2016 – 2020. 

Denne erstatter dagens strategiplan. Dagens strategiplan er, og har vært et godt dokument. Mange av 

målsettingene i planen er oppnådd eller er iferd med å oppnås.  

Styret ser derfor behovet for å fremme ny strategiplan for videre utvikling av norsk triatlon. 

 

Forslag 7: 

Utarbeidelse av kriterier for tildeling av Forbundets medaljer 

Styret får fullmakt til å utarbeide og vedta retningslinjer og kriterier for tildeling av Forbundets medaljer 

Forbundets fortjenestemedalje og Forbundets gullmedalje for aktiv idrett. 

Styret nedsetter en arbeidsgruppe til å utarbeide kriteriene.  

 


