
Protokoll - HTK jury møte 31. august 2016 

1. Bakgrunn  

I etterkant av året Isklar Norseman Xtreme Triathlon, har det kommet inn tre uavhengige 

henvendelser til HTK/Norsemans administrasjon om påstått usportslig opptreden av vinner i 
kvinneklassen. Utøveren satte også løyperekord under årets konkurranse. 

Påstanden er konkret begrunnet i at utøveren under siste del av løpeløypa mottok ulovlig støtte fra 
sin support, ved at de fysisk holdt henne i hånda og dro henne oppover.  

2. Mandat  

Påstanden har fremkommet etter at konkurransen var ferdig og har ikke kommet fra andre utøvere.   

Styret i HTK har derfor nedsatt en jury som er bedt om å undersøke og vurdere de fremsatte 

påstander og eventuelt ilegge sanksjon dersom juryen anser det som korrekt. 

 

Juryen består av 5 personer: 

Cheif Race Marshall - Leder 

Race Director 

2016 Norseman deltager 

2016 Norseman deltager 

Uavhengig advokat 

3. Juryen arbeid 

Juryen ble vist mottatt skriftlig uttalelse fra et vitne, samt bilder og en kort videosnutt. HTK har ikke 
rettighet til disse bildene eller filmen. 

Utøver møtte og fikk anledning til å forklare seg om sitt syn på dette. 

 

4. Forklaring fra utøver 

Hun er kjent med problemstilling og fått forklaring om bakgrunnen fra Norsemans daglige leder. 
Trener og supporten er informert om saken.  

Hun hadde to personer som vekslet på å være support under dagen. Disse byttet på underveis og 
fulgte henne begge to innover fjellet.  

Hun er ikke enig at hun har fusket eller opptrådt usportslig underveis i konkurransen. De hadde 

snakket med teamet i forkant at det var viktig at de oppførte seg korrekt, og hun ikke skulle få 
support fra andre enn de som hadde på seg support trøye. 

Det er riktig at hennes mann gav henne en hånd på enkelte bratte steder, og de gikk hånd i hånd 

over et flatt parti. Det var en opplevelse og dele konkurransen med mannen sin. Var ikke i alle 

stigninger, men enkelte steder. Hun mener at det totalt var ved cirka 10 anledninger, og da kun noen 
meter av gangen.  



Hadde de visst at det ikke var lov hadde de ikke gjort det. De så at dette ble gjort i fjor, og opplevde 

selv at noen ble leid forbi henne. Hun syns da at det var kjipt, men protesterte ikke da. 

Oppfatter det ikke slik at hun fikk drahjelp, men innrømmer at det selvsagt var noe støtte i dette.  

Mener rekorden og seieren er hennes uansett. Var ingen tvil om hvem som var sterkest og at hun 
kunne ha klart dette helt fint selv.  

Har ikke satt seg inn i ITU regelverket, og har ikke deltatt på ITU konkurransen tidligere. Kjenner mest 
til Ironman konkurranser. Konkurrerer ikke som proff. 

Etter Stavsro har hun oppfattet slik at en kan ha flere support.  

Hun mener det kan presiseres i race manual at dette ikke er lov å bli leid. 

 

5. Fremlagt dokumentasjon 

Av fremlagt vitneobservasjon, fremgår at utøver over et strekke angitt til 250 meter blir leid, og at 

hun henger etter. 

Samme vitne har sendt inn en videosnutt, som klart viser at utøver blir leid oppover, av en uten hvit 
support trøye. Det aktuelle stedet fremstår ikke som spesielt bratt.  

Bilder fra et annet vitne viser det samme, og at utøver henger etter sin support i armen. 

 

6. Regelverk  

Styrende for juryen vurdering av saken er Race Manual for Norseman 2016, som videre henviser til 
regelverket til the International Triathlon Union (ITU). 

6.1 Race Manual 

Det gis ingen support fra arrangør under Norseman, og hver utøver er derfor pliktig ha support og en 

følgebil som gi mat, drikke og annet nødvendig utstyr underveis. Det er videre pliktig å ha følge med 
innover fjellet fra Stavro av sikkerhetshensyn.  

Det fremgår derfor av manualen på side 11 at support ikke kan følge eller pace løperen på de første 
25 km på løpedelen.  

Sanksjoner fremgår blant annet på side 10 hvor det heter at. 

Penalties Race marshalls can issue time penalties or disqualify athletes if either the athlete or their 
support team violates the rules.  

Time penalties  

• Minor violations (yellow card) – 5 minutes  

• Second violation (yellow card) – 15 minutes  

• Third violation, major violations or dangerous behavior (red card) – Disqualification Penalty 

boxes for serving time penalties are placed in T2, at 32.5km and at 37.5km. 



Komplett manual ligger tilgjengelig på https://nxtri.app.box.com/v/racemanual-2016 og alle løperne 

er pliktig å sette seg inn i denne. 

 

6.2 ITU 

Fra ITU regelverket inntas følgende relevante utdrag. For fullstendig regelverk henvises til 

http://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-rules_november20151.pdf  

 

2. CONDUCT OF ATHLETES:  

2.1. General Conduct: 

 a.) Triathlon and ITU’s other related multisports involve many athletes. Race tactics are part 
of the interaction between athletes. Athletes will: 

 (i) Practice good sportsmanship at all times; 

(ii) Be responsible for their own safety and the safety of others;  

(iii) Know, understand and follow the ITU Competition Rules, available from their NFs and on 
www.triathlon.org;  

(iv) Obey traffic regulations and instructions from race officials;  

(v) Treat other athletes, officials, volunteers, and spectators with respect and courtesy; (vi) 

Avoid the use of abusive language; 

(vii) Inform a Technical Official after withdrawing from the race. In case the athletes fail to do 
this, it may result in a suspension;  

(viii) Compete without receiving assistance other than from event personnel and officials; 

 

2.2. Outside assistance:  

a.) The assistance provided by event personnel or Technical Officials is allowed but is limited 

to providing drinks, nutrition, mechanical and medical assistance, upon the approval of the 

Technical Delegate or Race Referee. Athletes competing in the same race may assist each 

other with incidental items such as, but not restricted to, nutrition and drinks after an aid 
station and pumps, tubular tires, inner tubes and puncture repair kits;  

b.) Athletes may not provide any item of equipment to an athlete competing in the same race 

which results in the donor athlete being unable to continue with their own race. This includes 

but is not restricted to shoes, complete bicycle, frame, wheels and helmet. The penalty for this 
will be disqualification of both athletes. 

15. MIDDLE AND LONG DISTANCE EVENTS: 

15.1. Outside Assistance:  

a.) Medical assistance and food and liquid are permitted at LOC aid stations or at coaches’ 
stations. All other outside assistance is prohibited 

https://nxtri.app.box.com/v/racemanual-2016
http://www.triathlon.org/uploads/docs/itusport_competition-rules_november20151.pdf
http://www.triathlon.org/


 

3. PENALTIES:  

3.1. General Rules: 

 a.) Failure to comply with the ITU Competition Rules may result in an athlete being verbally 

warned, punished with a time penalty, disqualified, suspended, or expelled; 

 b.) The nature of the rule violation will determine the subsequent penalty;  

c.) A suspension or an expulsion will occur for very serious violations of either the ITU 
Competition Rules or the ITU Anti-Doping Rules;  

d.) Reasons for penalty: An athlete may be issued a verbal warning, punished with a time 

penalty, or disqualified for failing to abide by the ITU Competition Rules. Infringements and 

penalties are listed in Appendix K;  

e.) The Technical Officials are allowed to assess penalties, even if the infringement is not 

listed, if the Technical Official deems an unfair advantage has been gained, or if a dangerous 
situation has been created intentionally 

 

3.4. Time Penalty:  

a.) It is not necessary for a Technical Official to give a warning prior to issuing a more serious 

penalty; 

 b.) A time penalty is appropriate for minor infringements; 

 

3.5. Disqualification:  

a.) General:  

(i) A disqualification is a penalty appropriate for severe rule violations, such as but not limited 
to, repeated bike draft infringements, and/or dangerous or unsportsmanlike conduct;  

(ii) For the Age Group and Paratriathletes, the accumulation of time penalties will result in 
disqualification as follows:  

 Two time penalties in the standard distance or shorter events; 

 Three time penalties in the middle and long distance events. 

 

7. Juryen vurdering 

Etter Juryen vurdering er det basert både på Race Manual og ITUs regelverk helt åpenbart at 

konkurransen skal gjennomføres på egenhånd, og at assistanse fra support er begrenset til å gi 
nødvendig mat, drikke og utstyr til utøveren underveis, da dette ikke blir gitt av arrangør.  

Tillatelsen og plikten til å la seg følge av support innover fjellet er begrunnet i rene sikkerhetshensyn, 

og gir ingen anledning til å motta økt support på fjellet.  



All support som kan bidra til økt fremdrift må anses som ulovlig.  

Juryen anser det ikke tvilsomt at det å bli holdt i hånden og leid oppover fjellet innebærer vil være en 

urettmessig fordel for utøveren og som vil være ulovlig. Dette gjelder selv om det ikke uttrykkelig 
står i Race Manual at leiing ikke er tillatt.  

Juryen anser det ikke ulovlig at en utøver helt kortvarig bli holdt / støtte på særlige bratte / utsatte 

steder for å holde balansen.  Dette krever derimot at berøringen gis for nettopp dette og ikke for å få 

fremdrift. Ei heller vil det å gå hånd i hånd ved siden av hverandre på flate steder utgjøre noen ulovlig 
fordel. 

Med bakgrunn i fremlagt dokumentasjon, vitne observasjoner, er det juryen vurdering at utøver ved i 

alle fall to anledninger utvilsomt har mottatt ulovlig støtte. Dette baserer seg på vitneobservasjoner 

og bilder og film fra to forskjellige steder under løpedelen. Som utøver selv har innrømmet har hun 

blitt holdt i hånden ved cirka 10 anledningen. Juryen kan ikke se bort ifra at det er korrekt slik utøver 
forklarer at dette var ved særlige bratte steder og helt kortvarig.  

Juryen har vurdert om dette gir grunnlag for diskvalifikasjon. I eksempelsamling over sanksjoner i ITU 

regelverket er vil det å motta ulovlig support bli straffet med diskvalifisering, men mindre enn kan 

gjenopprette situasjonen underveis til stop and go. Juryen anser dette som en for streng reaksjon. 

Dersom dette var blitt oppdaget underveis i konkurransen av Race Marshall, anser Juryen det som 

utvilsomt at det ville ha blitt gitt tidsstraff. Første forseelse gir 5 min tidsstraff og neste gir 15 min 

tidsstraff.  Tidsstraff under de siste 5 km på løpedelen ville ha blitt gjennomført ved å tillegge 
tidsstraffen til sluttiden etter målpassering. 

Da det anses bevisst at utøver ved to anledninger har mottatt ulovlig støtte, anser Juryen det som 

korrekt at hun gis tidsstraff med (5+15) 20 minutter.  

 

 

  



Juryen konklusjon: 

Juryen har besluttet at utøveren gis en tidsstraff 20 min for å ved to anledninger under løpsdelen på 

Norseman 2016 har mottatt ulovlig støtte.  

 

 

Oslo, 31. august 2016 

 

Juryens signatur.  

 

 

 

 

 

 

 


