
1

DANSK TRIATLON FORBUND
DANISH TRIATHLON FEDERATION

medlem af:
ITU – International Triathlon Union
ETU – European Triathlon Union
DIF – Danmarks Idræts Forbund

Workshop omkring VM multisport festival 2018

Som opfølgning på oplægget til DTriF generalforsamling 2017 omkring VM multisport festival 2018
blev efterfølgende afholdt en workshop med nedenstående spørgsmål til deltagerne. Under hvert
spørgsmål er deltagernes input samlet i noteform.
I det omfang der er ressourcer til vil DTriF fremadrettet bruge de input i det videre arbejde frem
mod VM 2018.

Hvordan kan VM give de danske triatlonklubber værdi?

 Give fokus på bredde, folkeligt, tri som motion, familiesport, ikke elite!
 Klubsammenhold
 Kommunikationsmotor
 Fremme at tri er andet end IM
 En mulighed for klubber at lave socialt fællesskab på tværs af nationalitet, klub,

sportsgrene
 Alle kan stille op til VM
 Mulighed for at skabe medlemstilgang
 Oplevelser til eksisterende medlemmer
 Pressen kan få fokus på breddens glæde ved sporten
 Invitere nye medlemmer til VM forløb, må også gerne ramme eksisterende medlemmer

Hvordan kan de danske triatlonklubber give værdi til VM?
 Bidrage med at brede budskab ud
 Sætte en stemning i klubben om at deltage
 Internt klubmesterskab
 Folkelig opbakning
 Få paraplyorganisationerne lokalt i spil (de andre klubber i nærmiljøet til at deltage til

stafet)
 Klubtræningslejr – periodisere klubtræning frem mod festivalen
 Klubzoner under VM
 Strategisk valg hvis man som klub vil gøre noget ved det, allerede nu begynde at

kommunikere ud i klubben
 Få hjælpere/ frivillige fra andre klubber
 Sprede budskab til medlemmer, ikke kun elite, der er plads til familie
 VM ambassadører i klubben
 Sende mange tilskuere/ deltagere
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Hvad skal der til for at din klubs medlemmer deltager i VM 2018 som:
- Deltager i et af stævnerne
- Frivillig
- Tilskuer

 En klubtur /arrangement
 Familietur
 Bo sammen som klub/ camp gerne med de andre klubber
 Aktiviteter for hele familien, skal være tydeligt hvor og hvordan

 Som klub få ansvar for forplejningszone, eller andre interne konkurrencer om dette
 Mulighed for at tjene penge til klubben (frivillige, ansvar for bod etc.)
 Finde kontaktflader/ ambassadører i klubberne.
 Hype det frivillige
 Klubansvarlig for VM
 Italesætte som “ones in a lifetime!”
 God info
 Gøre det for klubben
 Fordi tri er sjovt
 Hver klub/ by får sin zone, evt. depotzone

Diskussion/ forslag:
- Kunne der laves en træningspakke som forbundet laver udkast/ ideer til og som klubberne

kan bruge så det er et fælles ramme koncept for alle klubber. Forløbene kunne også være
rettet imod motionseventene

- Eliminateløb gennem byen
- ÅV race for svømmere
- Kommunikationspakke med et forslag til strategi
- Airbnb som partner til overnatning
- Centrale campingpladser skal bookes
- Flygtninge startslots
- Rebel mediahouse og red bull
- Dyreskuepladsen
- Stunts på cykel
- Bo i flygtninge lejr
- Ricco Busk – eliminatorløb i Svendborg
- Urban slush
- Stafet til aquatlon
- Ølstafet med fynske øl
- Klub skal have materiale/ kommunikationspakke omkring festivel både om frivillig,

deltager, tilskuer
- Mulighed for hold/ stafet for at engagere andre sportsklubber (cykel/ løb)
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- stafet på tværs af de fem konkurrencer
- Mere fokus på DK frem for kun på FYN, nemmere at engagere sig hvis det er et DK projekt

end hvis det kun er et Fynsk projekt
- Lav start pakke for både 2017 og 2018
- Tænk hold – hold DM med ind i en af dagene
- Fed Expo, loppemarked tri, foredrag (standup/ Gintberg), kulturtilbud
- Muligt at tilmelde sig samlet både startnummer og hotel, men også billig overnatning
- Muligt at tilmelde sig som frivillige
- Klubmesterskab skal indtænkes allerede i efteråret 2017
- Benefits, tilbyde overnatning (OTK kunne tilbyde andre frivillige at overnatte hos dem)


