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1 Team Age Group Norway målsetninger 
 

Dette dokumentet inneholder retningslinjer for uttak og kvalifisering til Age Group mesterskap VM 
og EM innenfor Norges Triatlonforbunds grener: Triatlon – Terrengtriatlon – Akvatlon – Duatlon – 
Vintertriatlon. 

Kun medlemmer av Team Age Group Norway kan kvalifisere seg til mesterskapene. Målsetningene 
våre for TEAM AGE GROUP NORWAY er at utøverne skal: 

ü Oppleve fellesskap 

ü Ha en god opplevelse på samling og på mesterskap 

ü Oppleve et sosialt miljø 

ü Ha nærhet til landslaget 

ü Ha mulighet til å delta på samlinger 

ü Få mulighet til å kvalifisere seg til internasjonale mesterskap 

Retningslinjene er utarbeidet med mål om at flest mulig norske utøvere skal ha en mulighet til å 
oppnå kvalifiseringskravene. 

Forbundets verdier FELLESSKAP – MESTRING – BEGEISTRING er utgangpunktet for TEAM AGE 
GROUP NORWAY. 
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2 Team Age Group Norway retningslinjer 
 

Utøverne som er del av Team Age Group (TAG) skal kjenne til og konkurrere i henhold til NTF og 
ITUs konkurranseregler.  

I kontakt med andre utøvere, på samlinger, i kontakt med media, inkludert sosiale medier, må 
utøvere være bevisst på at de er ambassadører for norsk triatlon, samt fair play og forbundets 
verdier fellesskap, mestring, begeistring.  

Utøverne har et selvstendig ansvar for at de har tilstrekkelig forsikringsdekning ved reise og 
opphold i forbindelse med TAG arrangementer og mesterskap.  

I alle ETU og ITU mesterskap må utøvere tatt ut til å representere Norge gjøre seg kjent med de til 
enhver tid gjeldende drakt og sponsorregler.  

Utøvere må sørge for å ha skaffet seg den til enhver tid gjeldende landslagsdrakt som tilbys 
gjennom Norges Triatlonforbund. Det er ikke anledning til å ha private sponsorer på drakten. 

God kommunikasjon er viktig. Sørg for at NTF til enhver tid har korrekt kontaktinformasjon. Hvis 
utøveren endrer e-post adresse, telefonnummer, husadresse, klubb eller lignende vennligst send 
oppdatert informasjon til  frank.pedersen@triathlon.no  

Det er et mål at NTF skal organisere, være til stede og legge til rette for utøvere ved deltagelse på 
mesterskap i regi av ITU eller ETU ved blant annet å bestille felles hotell for Team Age Group 
Norway. 
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3 Vilkår for kvalifisering til internasjonale 
mesterskap   

3.1 Utøveren må være medlem av en klubb tilknyttet NTF, norsk statsborger og ha gyldig helårslisens 
i Norges Triatlonforbund (NTF) 

3.2 Utøveren må fylle 18 år innen utgangen av året  

3.3 Utøveren må være registrert for kvalifisering til uttak.  Utøveren regnes som registrert for 
kvalifisering når registreringsavgiften på 200 kroner er innbetalt til forbundet. 

3.4 Registrering må være fullstendig og betalt før utøveren deltar på sitt første tellende 
kvalifiseringsløp 

3.5 Resultater oppnådd 

3.6 Utøveren må oppnå kvalifiseringskravene innenfor kvalifiseringsperioden til det aktuelle 
mesterskapet  

3.7 Kvalifiseringsperioden er på 14 mnd. -  fra 1.mars til 1.juni året etter. 
 

4 Kvalifiseringskrav 
4.1 Kun resultater oppnådd etter fullstendig registrering etter vilkårene i kapittel 3 er gyldige 

kvalifiseringsresultater 

4.2 En utøver kan oppnå kvalifiseringskravet på følgende måter 
 Oppnå en tid innenfor 160 % av vinnertiden i sin aldersgruppe i et godkjent 

kvalifiseringsløp (VM-krav) 
 Oppnå en tid innenfor 170 % av vinnertiden i sin aldersgruppe i et godkjent 

kvalifiseringsløp (EM-krav) 

4.3 Utøvere som oppnår kvalifiseringskravet vil bli gitt en prosentandelstid. Hvis en utøver 
konkurrerer i mer enn et kvalifiseringsløp vil uttak bli gjort etter den laveste prosentandelstiden 
utøveren har oppnådd i kvalifiseringsperioden 

4.4 Prosentandelstiden beregnes ved at utøverens sluttid i minutter divideres med aldersgruppens 
vinnertid i minutter og multipliseres med 100. Gyldig prosentandelstid regnes med en desimal, og 
denne rundes opp eller ned basert på andre desimal. 

4.5 I gitte tilfeller der en utøver vinner sin aldersklasse med en betydelig margin, har NTF mulighet til å 
tillate en høyere prosentandelstid i denne aldersklassen for de andre plasserte utøvere i denne 
aldersklassen enn vinneren av aldersklassen 
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5 Uttakskriterier for sprint- og normaldistanse i 
triatlon 

5.1 Hver nasjon har tillatelse til å stille med 20 utøvere i hver aldersklasse. NTF kan tildele 20 plasser i 
hver aldersgruppe.  

5.2 Utøvere blir etter endt kvalifiseringsperiode tildelt plasseringsnummer etter prosentandelen og 
rangert fra 1 til 20 i sin aldersklasse. 

5.3 Dersom et kvalifiseringsløp går i samme år som mesterskapet, er kvalifiseringen basert på din 
faktiske alder og aldersgruppe-resultatene fra konkurransen 

5.4 Dersom et kvalifiseringsløp foregår i året før et mesterskap, blir prosentandelstiden beregnet ut 
fra vinnertiden i den aldersgruppen du tilhører i det året mesterskapet arrangeres1  

5.5 I tilfeller der en eller flere utøvere ender med lik prosentandelstid, vil rangeringsnummer bli tildelt 
etter følgende kriterier 

 Den utøver med best over-all plassering i et av kvalifiseringsløpene vil rangeres 
først. 

5.6 Etter tildeling av plasseringsnummer til utøvere som har oppnådd kvalifiseringskravene over, vil 
eventuelt ledige plasser bli tildelt utøvere som har registrert seg for kvalifisering men ikke klart 
kvalifiseringskravet. Det kalles ”Roll Down" plasser. 

5.7 ”Roll Down” plasser vil bli tilbudt til utøvere som er registrert for kvalifisering og har fullført ett 
eller flere av kvalifiseringsløpene. Krav til prosentandel vil da ikke gjelde. 

Dersom en utøver har kvalifisert seg gjennom en ”Roll Down” plass og senere trekker seg fra 
teamet eller ikke benytter seg av plassen til mesterskap, vil plassen bli gitt til neste person på 
”Roll Down” listen.   

 

1 FOR EKSEMPEL, ER DU 34 OG KONKURRERER I 30-34 ALDERSGRUPPEN OG DU KONKURRERER I SEPTEMBER I ET KVALIFISERINGSLØP TIL EM SOM AVHOLDES I APRIL, OG DU ER BLITT 35 OG ER I 35- 39 ALDERSGRUPPE. DA 

VIL NTF SE PÅ DIN TID OG SAMMENLIGNE DEN MED DE ANDRE UTØVERNE FRA SAMME ALDERSGRUPPE SOM VIL VÆRE I 35-39 ALDERSGRUPPEN NESTE ÅR. HVIS DIN TID PLASSERER DEG I RIKTIG PROSENTANDEL AV VINNEREN 

OG / ELLER TOPP 6 KVALIFISERTE UTØVERE SÅ VIL DU FÅ PLASS I KLASSEN 35-39 FOR EM. 
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6 Uttakskriterier for øvrige distanser og grener 
6.1 NTF har en kvote på 20 plasser i hver aldersklasse som kan tildeles utøvere som er registrert for 

kvalifisering 

6.2 Uttak er basert på resultater sammenlignet med de andre utøverne i din aldersklasse i 
konkurranser de siste 18 måneder før et mesterskap  

6.3 Det er ingen spesifikke kvalifiseringskonkurranser på langdistanse, terrengtriatlon, akvatlon, 
swimrun eller duatlon. Uttak skjer på bakgrunn av innsendte konkurranseresultater. Alle 
konkurranser på NTFs terminliste eller konkurranser registrert på terminlisten til forbund 
tilknyttet ETU eller ITU eller i regi av ITU eller ETU kan benyttes. 

6.4 Kvalifisering og uttak skjer i de grener som kvalifiseringsresultatet er oppnådd i.  

6.5 Dersom et kvalifiseringsløp går i samme år som mesterskapet, er kvalifiseringen basert på din 
faktiske alder og aldersgruppe resultatene fra konkurransen. 

6.6 Dersom et kvalifiseringsløp foregår i året før et mesterskap, blir prosentandelstiden beregnet ut 
fra vinnertiden i den aldersgruppen du tilhører i det året mesterskapet arrangeres2 

  

 
2 FOR EKSEMPEL, ER DU 34 OG KONKURRERER I 30-34 ALDERSGRUPPEN OG DU KONKURRERER I SEPTEMBER I ET KVALIFISERINGSLØP TIL EM SOM AVHOLDES I APRIL, OG DU ER BLITT 35 OG ER I 35- 39 ALDERSGRUPPE. DA 

VIL NTF SE PÅ DIN TID OG SAMMENLIGNE DEN MED DE ANDRE UTØVERNE FRA SAMME ALDERSGRUPPE SOM VIL VÆRE I 35-39 ALDERSGRUPPEN NESTE ÅR. HVIS DIN TID PLASSERER DEG I RIKTIG PROSENTANDEL AV VINNEREN 

OG / ELLER TOPP 6 KVALIFISERTE UTØVERE SÅ VIL DU FÅ PLASS I KLASSEN 35-39 FOR EM 
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7 Krav til kvalifiserte utøvere 
7.1 Utøvere som har oppnådd kvalifikasjonskravene og er tildelt en plass som deltaker i internasjonalt 

mesterskap må bekrefte plassen skriftlig til forbundet. Manglende bekreftelse medfører tap av 
plassen. 

7.2 Utøvere som blir tatt ut kan bli pålagt å betale evt. et gebyr på kr. 500,- til NTF ovenpå det 
aktuelle mesterskapets påmeldingsavgift. Gebyret brukes til å dekke faktiske utgifter til 
organisering, utstyr og service til age-group-utøvere. 

7.3 Utøvere som skal delta som age-grouper i internasjonale mesterskap, plikter selv å betale 
påmeldingsavgift til selve mesterskapet. 

7.4 Utøvere må forvente å betale reise og opphold selv.  

7.5 Utøvere som er tildelt plass gjennom TAG plikter å informere NTF så snart som mulig hvis de ikke 
er i stand til å delta i en konkurranse de er kvalifisert for eller trekker seg fra TAG 

7.6 ITU regler tillater ikke en utøver å delta eller stille i to konkurranser innenfor en 48 timers periode 
på samme mesterskap.  

7.7 For mesterskap med to konkurranser, for eksempel Normal og Sprint, kan utøvere søke og 
kvalifisere for begge konkurranser. En utøver kan ikke delta i mer enn en konkurranse innenfor 24 
t. Hvis dette er tilfelle må utøver da bestemme hvilket løp de velger å konkurrere i, før betaling av 
påmeldingsavgift. 

7.8 Startkontingenten i konkurranser i regi av ETU eller ITU fastsettes av den lokale 
organisasjonskomiteen (LOC) og betales av utøver gjennom NTF. Startkontingent er satt i lokal 
valuta og startkontingenten i kroner vil derfor være gjenstand for valutasvingninger.  

7.9 Hvis en utøver må trekke seg, kan innbetalt startkontingent bare bli refundert dersom NTF ennå 
ikke har betalt påmeldingsavgiften til mesterskapsarrangørene. 

7.10 Ved brudd på retningslinjene eller ved brudd på NTF, ETU eller ITU konkurransereglement, kan tap 
av plassen i TAG vurderes som del av sanksjonen  

7.11 Tap av plass avgjøres av TAG-utvalget og kan appelleres av utøver til disiplinærutvalget.  
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8 Kvalifiseringsløp 2020 
8.1 For å kvalifisere seg for sprint eller normaldistanse i et mesterskap må man delta i minst en av 

kvalifikasjonskonkurransene listet opp nedenfor.  

8.2 Utøveren trenger ved registrering for kvalifisering ikke spesifisere hvilket kvalifiseringsløp som 
gjennomføres. 

8.3  Vilkår for å få et gyldig kvalifiseringsresultat i en kvalifiseringskonkurransene, er at alle vilkårene i 
kapittel 3 er oppfylt innen utløpet av påmeldingsfristen til den aktuelle konkurranse 

8.4 Kvalifiseringskonkurranser i 2020 for mesterskap i 2021 
 

NORMALDISTANSE Dato SPRINT Dato INTL. MESTERSKAP Dato 

Bryne Tri 6. juni Bryne Tri 6. juni EM Duatlon Sprint 
Punta Umbria 

7.-8/3 

Hove Tri 13. juni Hove Tri 13. juni EM Duatlon halv 
distanse Alsdorf 

19/4 

Stavanger Triatlon 21. juni Lillomarka 27. juni VM Duatlon halv 
distanse - Viborg 

16/5 

Østfold Triatlon 28. juni Halsnes 1. august EM Terreng triatlon 
– Targu Mures 

20.-23/6 

Lofoten Triatlon 14. august Åsane 16. august EM Multisport 
Walchee 

25. – 27/6 

Trondheim Triatlon 23. august   EM Normal - Tartu 2.-5/7 

    EM Sprint - Malmø 7.-9/8 

    VM Sprint og 
Normal - Edmonton 

20.-23/8 

    VM Multisport - 
Almere 

4.-13/9 

    VM Duatlon lang 
distanse - Zofingen 

20/9 
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Anti Doping 
NTF håndhever en streng Anti-Doping policy som er i overensstemmelse med og 
anbefalt av World Anti-Doping Agency (WADA). 

Det er viktig at alle utøvere som konkurrerer i sporten vet at de og deres konkurrenter, er 
rene. Bruk av prestasjonsfremmende midler og doping vil skade sporten og undergraver 
integriteten til ekte idrettsutøvere. For å finne ut mer om NTF´s holdning til antidoping 
og ren sport klikk her. 

 

 

 

 

 

 

 
            


