
Litt faktainformasjon 2015 

 Arrangør er Synnfjell arrangementer SA som består av blant annet de lokale 
idrettslagene Torpa Il, Vest-Torpa Ul, Etnedal Skilag og Torpa Ski. Team 
Synnfjell er også med som arrangør. 

 Det er mellom 40 og 50 personer som skal til og har oppgaver for å 
gjennomføre TdS. 

 
 
Det var Team Synnfjell som startet opp konkurransen i 2006 internt og åpen 
for alle fra 2008. 

 
Vi har tilgang il 25 par skøyterulleski fra 
Swix og samtlige vil dermed bruke disse 
på dag 1.  

  
  

 På Duathlon dag 3.vil de 12-13 beste i 
sammendraget i hver klasse måtte bruke de samme skiene.  Det betyr at noen 
løpere kan måtte påregne å bruke egne rulleski. Hjul nr 2. 

Vi har 50 par Swix klassisk ski til bruk 
under dag 3. I utgangspunktet skal disse 
fordeles likt mellom Triatlon og 
Duathlon. Det vil derfor bli behov for 
egne ski for de som ikke ligger blant de 
beste i sammendraget. Skiene fra Swix 
er de samme som blir brukt under årets 
Toppidrettsveke. 

 TdS er en konkurranse som i utgangspunktet var en samling for yngre 
skiløpere og som vi brakte konkurranseelementet inn i. 
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 Hver konkurranse og klasse er enkeltstående og vil bli premiert, i tillegg er det 
sammenlagtvinnere i for alle tre dagene for 6 klassevinnere, Aldersbestemt 
klasse opp til 16. år, Junior- og Seniorklasser. 

 TdS er en hard konkurranse og de som har deltatt både i Toppidrettsveka og 
TdS sier at TdS er en hardere konkurranse (ikke Duathlonvarianten). 

 For de yngste går Duathlon dag 3 i veldig lett terreng og kan ikke 
sammenlignes med triatlonløypa. 

 Total konkurransetid i I3 -I5 er fra 2 timer og 35 minutter til ca. 4 timer.  
Ca. 15-20 min dag 1,  fra 47 min til 1,5 timer dag 2 og fra underkant av 1 time 
og 30 minutter til i overkant av 2 timer dag 3 (Triatlon). 

 
 
Alle år unntatt ett har en av vinnerne i juniorklassen blitt verdensmester på 
ski påfølgende år. Vedkommende hadde selvsagt blitt det uansett, men dette 
gir de som deltar en pekepinn på hva som skal til. I 2014 vant Fredrik Riseth 
både TdS og VM-gull. 

 Konkurransen går i Etnedal og Nordre Land kommuner, som begge har bidratt 
med økonomisk støtte til arrangementet. 

 Kjøretid fra Oslo 2,5 t, Drammen 2,45 om Jevnaker, Lillehammer fra 30 min 
til 1 tim, Voss 4 timer. 

 Hovedsponsorer er de lokale produsenter og leverandørene av langrennsutstyr 
Swix og Madshus. 
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