
Utøverstøtte  
Trondheim Triatlonklubb 
 

 

 

Utøvere i Trondheim Triatlonklubb som inngår i klubbens ungdomsgruppe, og/eller holder et 

høyt nasjonalt eller internasjonalt nivå, gis mulighet til å søke om støtte til startkontingenter, 

egenandeler og reiseutgifter i forbindelse med konkurranser og samlinger.  

Ungdomsgruppen er åpen for alle fra 13 år og opp til yngre senior, og fra september hvert år 

for de som fyller 13 år det neste året. Utøvere som er helt nye i klubben og/eller ønsker å 

prøve triatlon kan også motta støtte.  

Klubbens egne konkurranser støttes ikke. Samlet utbetaling av utøverstøtte for en sesong er 

begrenset oppad til den sum som årsmøtet avsetter i budsjettet. 

 

Kriterier for å motta støtte 
- Utøver skal konkurrere i klubbdrakt (unntak kan gjøres om man ikke rekker å kjøpe 

tridrakt før sesongen), og promotere klubbens samarbeidsavtaler i henhold til de 

avtaler klubben har med samarbeidspartnere. 

- Utøver må ha gjennomført nettkurset «Ren Utøver» på www.renutover.no. 

Dokumentasjon skal sendes til sportslig ansvarlig i klubben i forkant av konkurranse 

eller samling. 

- Utøver skal delta på minst en dugnad i løpet av året (f.eks. klubbkonkurranser, 

samlinger e.l.). 

- Utøver skal levere en beretning med bilde(r) fra den konkurranse eller samling en har 

fått støtte til. Formatet på beretningen avtales med sportslig ansvarlig/nettredaktør, 

og beretningen kan publiseres på klubbens nettsider, evt. i redigert form. 

- Utøver skal, i den grad det lar seg gjøre, møte jevnlig på ungdomsgruppas treninger. 

- Eldre og mer profilerte utøvere skal opptre som gode forbilder for de yngre utøverne. 

- Ved brudd på Norges Idrettsforbunds antidoping regelverk, skal utøver tilbakebetale 

all økonomisk støtte som er gitt. 

- Utøver skal løse triatlonlisens gjennom Norges Triatlonforbund, som er gratis for alle 

under 20 år. 

http://www.renutover.no/
http://trondheimtriatlonklubb.no/files/2013/01/TroTri-Logo-CMYK-negativ.png


Generell støtte 
Alle støtte søkes om i god tid før konkurransen/samlingen til klubbens styre, og utbetales i 

etterkant av sesongen etter innsending av beretning fra konkurransen/samlingen, og kort 

beskrivelse av kriteriepunktene over, som deltakelse på dugnad, treninger mv. 

Den generelle støtten kan omfatte: 

- Startkontingenter til konkurranser i triatlon, duatlon og akvatlon  

- Lokale regionsamlinger, som kan støttes med 500 kr 

- Regionsamlinger der reisen innebærer betydelige ekstra kostnader, kan støttes med 

1000 kr 

- Klubben kan dekke 1000 kr i reiseutgifter per tur for deltakelse i UM, NM junior eller 

NM sprint/stafett 

- Nordic Tricamp eller én annen nasjonal/internasjonal samling kan støttes med 1000 

kr. 

- Ved kjøp av klubbdrakt refunderer klubben 50 % av kostnaden (ikke inkludert frakt og 

eventuelle gebyrer, renter e.l.). 

 

Utvidet utøverstøtte 
Utøvere på høyt nasjonalt nivå og internasjonalt nivå har mulighet til å søke om en utvidet 

støtte. Søknad om støtte med angivelse av ønsket støttebeløp sendes styret innen 1. mai, og 

besvares innen en måned. Utøvere med en personlig avtale om støtte gis ikke mulighet for å 

søke om eller motta ytterligere støtte utover den avtalte summen.  

 


