
Kære atleter, trænere og forældre 

Vi er glade for at kunne præsentere endnu en sæson med aspirantstævner.

På trods af corona og mange restriktioner i 2021 kom konceptet rigtigt godt i gang i år 1, og det blev til 
næsten 500 starter fordelt over de forskellige stævner. 

Stor tak til alle de arrangører, der har bud ind i 2022, og til dem der afholdt i 2021. Det er et stort arbejde 
at arrangere og afholde, og vi ved, at der i forvejen er rigeligt at se til i klubberne. 

Aspirantstævner 2022
Der vil i den kommende sæson være 5 aspirantstævnedage. Stævnerne afholdes i Ringe, på Stevns, i 
Aalborg, i Fredericia og i Aarhus.  Tilmelding til alle aspirantstævnerne i 2022 kan ske HER.

Frem til og med søndag den 16/1 kan man få 10% rabat ved køb af starter i alle seriens afdelinger, hvis 
man bruger denne kode: 22DMTASP 

Det første år med aspirantstævner er evalueret, både internt i forbundet, og med aspirantstævne-
gruppen, hvori der sidder repræsentanter fra fire klubber med ungdomsafdelinger. Det er der kommet et 
par ændringer ud af i forhold til sidste år:

• Der er nye retningslinjer for hvilke aldersgrupper, der må kører i heat sammen. 
• Det er indskærpet, hvordan ruter sammensættes i forhold til heat og antal deltagere på ruterne.
• Det er præciseret at Aldersgruppen 10-11 år kun deltager, når der er holdkonkurrencer. 
• Der gives placeringspræmier til nr. 1, 2 og 3 i alle klasser ved de enkelte stævner.
• Forældrehjælpere. Sidste år var mange forældre og trænere rigtig gode til at byde ind med hjælp på 
                 stævnedagene. Det vil vi gerne bygge videre på og sætte i system, så der bliver en bredere 
                 fordeling af klubber, der byder ind med hjælp.  

Information om stævner
Sidste år var det desværre meget sent, der blev sendt information (athleths guides) om stævnerne ud 
til deltagere. Dette skyldes overvejende covid-19 restriktioner og godkendelse fra myndigheder, der kom 
meget sent. Dette håber vi selvfølgelig vil blive bedre i fremover. 

I løbet af foråret vil vi invitere alle interesserede til et online informationsmøde, hvor ovenstående  
ændringer og stævnekonceptet gennemgås. 

Vil I allerede nu blive klogere på aspirantkonkurrencekonceptet, kan I læse det HER.

Med venlig hilsen, 
Louise Rohr, udviklingskonsulent. 

ASPIRANTSERIEN 2022

https://www.sportstiming.dk/event/9948
https://www.triatlon.dk/aspirantkoncept/

