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Treningssamling i Trondheim 7. mai 
Trondheim Triatlonklubb har gleden av å ønske alle medlemmer fra 20 år velkommen til 
treningssamling i Trondheim lørdag 7. mai 2022. Det blir et innholdsrikt og lavterskel program med 
mye triatlonglede for triatleter på alle nivåer! 

Program for dagen 
Tentativt program for dagen er vist under. Programmet kan bli endret i forkant og i løpet av dagen. 

Klokkeslett Aktivitet Sted Utstyr 

08:00-09:30 Svømmetrening. Pirbadet Svømmetøy og 
svømmebriller 
 

10:30-11:30 Lunsj på Klubbhuset i form av 
egen matpakke eller mat kjøpt 
på vei fra Pirbadet. 
 

Klubbhuset ved Kyvannet, 
parkering ved Kyvannet 
naturbarnehage 

Mat og drikke 

11:30-14:30 Sykkeltur (løype bestemmes i 
lunsjen) 

Fra Klubbhuset ved 
Kyvannet 
 

Sykkel med gode 
bremser, HJELM* 
og klær etter været 
 

15:00-16:30 Løpeintervaller med felles 
oppvarming fra Klubbhuset 
15:00. 
 

Dalgård stadion eller annet 
passende sted 

Løpesko og klær 
etter været.  

17:00 Tilbake på klubbhuset etter 
løpeintervaller. De som ønsker 
det, kan benytte dusj. 

Klubbhuset ved Kyvannet  

 
*Sykling uten hjelm på klubbens treninger kan medføre sanksjoner. 

Antall plasser 
Det vil være 30 plasser på treningssamlingen. Det er mulig å være med på deler av 
treningssamlingen. For eksempel kun på svømmingen. Begrensningen i antall plasser gjelder først og 
fremst på svømmingen. 

Pris 
Alle deltakere må ha betalt medlemskontingent til Trondheim Triatlonklubb for 2022. Følgende priser 
gjelder: 

Medlem og betalt treningsavgift for våren 2022: kr 0 
Kun medlem: kr 100 

 
Eventuell deltakeravgift faktureres via Min Idrett og må betales der på forhånd. Betalt deltakeravgift 
refunderes ikke, uavhengig av årsak. 

Treningsavgift for resten av våren koster kr 650 for de som ønsker å bli med på flere 
svømmetreninger. 
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Forsikring 
Det kreves at alle deltakere har løst helårslisens fra Norges Triatlonforbund. Les mer om denne her: 
https://trondheimtriatlonklubb.no/informasjon/om-lisens/ 

Påmelding 
Påmelding gjøres i Spond-gruppen for voksne. Påmelding er bindende fra og med mandag 2. mai. 

Spond-gruppen kan du melde deg inn i via denne linken: https://group.spond.com/ZNWJF  

Påmeldingsfrist torsdag 5. mai kl. 23:55. 

 

 

Velkommen til treningssamling! 

https://trondheimtriatlonklubb.no/informasjon/om-lisens/
https://group.spond.com/ZNWJF

