
Pressemelding 

Royal Winter Triathlon 

-Verdens tøffeste og lengste på snø 

Skeikampen 

 Suksessen fortsetter  11. april 

Royal Sport, Skeikampen Resort og lokale idrettslag fortsetter suksessen fra sist vinter da hele 
verdenseliten  stilte til start på Skeikampen. Vinnere i eliteklassene ble Borghild Løvset og Thor 
Halvor Bjørnstad-Tuveng. Vintertriathlon har vært VM-øvelse siden 1993 med Norge som den 
dominerende nasjon de siste 10 årene. Norge arrangerte VM i 2006 og 2010, samt EM i 2010. 
 
 
-Dette gleder vi oss til fortsettelsen .  Samtlige utenlandske deltakere  ønsker seg til bake og vi har 
også mottatt ønsker om å lage et uoffisielt VM  på langdistanse ,forteller Kåre J. Grøtta i Royal Sport. 

 
Distansene blir 20 km løping, 30 km sykling og 30 km langrenn, alt på snø, og vi bruker betegnelsen 
ultra distanse for eliteklassen. Premiepotten er kr. 150.000, noe som gjør at dette blir den mest 
attraktive konkurransen i sitt slag i hele verden. 
Arrangøren regner med deltakelse fra de etablerte vintertriatletene i Norge og ikke minst fra mange  
av de 3000 som årlig fullfører Birkebeinertrippelen.  Thor Halvor Bjørnstad-Tuveng ,Arne Post og 
Øivind Bjerkseth  er alt påmeldt.   
Det vil også bli gjennomført en konkurranse over den halve distansen  og en ungdomsklasse på 
kortere distanser. 
 
Vindu for påmelding vil bli åpnet 18.november. 
 
For mer informasjon: 
Kåre J. Grøtta  Rennleder      482 97 915 karegro@online.no  
Torger Fenstad  Idrettskoordinator Skeikampen Resort  917 54 345 idrett@skeikampen.no 

Nettside: http://vintertriathlon.wordpress.com/  http://www.skeikampen.no/  

Facebook:  https://www.facebook.com/#!/events/602335223150231/ 
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Fakta: 

Vintertriathlon består av løping, sykling og langrenn på snø i en sammenhengende  
konkurranse. VM-gren siden 1993 og Norge har i de siste 10 årene vunnet ca 140 VM 
og EM-medaljer. Vi forventer deltakelse av Norges landslag og en rekke utenlandske  
utøvere i verdenstoppen. 
 
Arrangører: Royal sport, Vestringen IL, Gausdal Skilag og Follebuskiklubb støttet av Skeikampen 
Resort, IGT, Visit lillehammer, regionrådet og Gausdal kommune.  
 
Arrangementssted:     Skeikampen 
Dato:         11.april 2014 
Kontakt:      Kåre J. Grøtta - rennleder 
E-mail:       karegro@online.no 
Telefon:      48 29 79 15 
Postadresse:      Royal Sport, Nes Terrasse 61, 1394 Nesbru 
 
Alternativ kontakt:     Torger Fenstad 
E-mail:       idrett@skeikampen.no 
Telefon:      91 75 43 45 
 
Startkontingenter: 
Ultradistanse (20km-30km-30km)     kr. 750,- tom 31.12.2014. 
Etter 1.1.2015                         kr. 850, 
Klasseinndeling :     Elite, 20-39, 40-49, 50-59 , 60+,  kvinner  og menn 
Maks 200 deltakere Lang 
Langdistanse (10km-15km-15km)     kr. 500,- tom 31.12. 2014 
Etter 1.1.2015                          kr. 600- 
Klasseinndeling :     17-19, 20-39, 40-49, 50-59, 60+ 
Maks 300 deltakere. 
 
Kordistanse  (5 km-10km-5 km)                              kr 350.  tom 31.12. 2014 
Etter 1.1.2015 :   kr 400- 
Klasseinndeling   : 13-16 år 
 
Royal Vintertriathlon vil bli verdens lengste og tøffeste vintertri-arrangement.  Krevende traseer i 
Skeikampen-området i ca. 850m høyde. 
 
Start og mål ved Velkomstsenteret. Parkering, serveringssteder og innkvartering i gangavstand. 
Utlevering av startnummer/deltakerinformasjon: Fredag 28. mars kl 1200-1800  
Velkomstsenteret,Skeikampen 
 
Informasjonsmøte for alle deltakere: Velkomstsentret fredag kl 1800-1900. 
 
Premiering: 
Rennets diplom til alle som fullfører innen makstid. 
Rennets medalje til alle som greier kravene i sin klasse (snitt av fem beste tider + 25 %) 
Gavepremier til klassevinnere. 
Pengepremier i eliteklassene ultradistanse kvinner og menn 

1. pl. =  30.000 
2. pl. =  20.000 
3. pl. = 10.000 



4. pl. =   7.000 
5. pl. =    5.000 
6. pl. = 3.000 


