
  
  

 

 

Uttakskriterier 2016 - Senior 

Uttakskomité (UK) Senior 

Leder: Kenneth Buch, Landslagssjef 

Medlem: Birgitte Husebye, Landslagstrener 

Medlem: Emil Wingstedt, Landslagstrener 

Uttaksprosess: 

1. UK gjør uttak av landslag til de ulike aktivitetene under.   
2. Styrets representant for toppidrett Dag Kaas, er kontroll- og godkjenningsinstans og 

skal sikre at uttaket følger gjeldende uttakskriterier.  
3. Uttak offentligjøres på http://www.orientering.no og i pressemelding. 
 

Man vil tilstrebe å holde oppsatte frister for uttak, men der det er nødvendig å forlenge fristen 

for å sikre en god uttaksprosess vil dette bli gjort. Informasjon om dette blir publisert på 

http://www.orientering.no 

 

Henvendelser angående Uttak:  

Landslagssjef Kenneth Buch, +47 41282829 

 

 

 

 

OBS! UK gjør oppmerksom på at utøvere med ambisjoner for internasjonal deltakelse må 

være oppmerksom på World Ranking lister. Startrekkefølge for skogsdistanser i VM og flere 

Verdenscup konkurranser tildeles i henhold til plasseringer på WR-lister. Om deltaker antallet 

er stort kan også noen VC konkurranser deles opp i flere klasser, plassering på WR-lister er 

da også avgjørende her. Vi forventer at utøver gjør tiltak for å sikre fornuftig plassering her.  

 

 

 

http://www.orientering.no/


  
  

 

 

Generelle uttakskriterier 

 Ved uttak til mesterskap er det overordnede målet å ta ut det laget som gir de beste 
resultater i dette mesterskapet. 

 

 Landslaget har høye mål. Vi skal være blant verdens beste landslag målt på medaljer 
ved VM. Dette innebærer at hvert enkelt uttak skal øke muligheten å nå denne 
målsettingen, enten på kort eller lang sikt.  

 

 Løperens prestasjonsnivå vurdert mot et antatt internasjonalt toppnivå er 
underliggende for et hvert uttak.  

 

 I alle uttak vil tidligere internasjonale topp prestasjoner stå sterkest. 
 

 Det vil alltid være et moment av skjønn i hvert uttak, eksempelvis tidligere meritter, 
formutvikling, spesielle kvaliteter. 

 

 Ved noen uttak kan yngre løpere gis en spesiell plass, for å få erfaring fra 
internasjonale konkurranser. Motsatte argumentasjon kan også være gjeldende, i de 
tilfeller hvor utøveren blir vurdert for umoden for en oppgave. For å bli vurdert til 
senioraktiviteter må utøvere fra 19 år og oppover delta i seniortestløp, med mindre 
annet er informert i forkant. (Se også norsk orienterings utviklingstrapp for 
representasjon kan ses her: link) 

 

Oppsummering aktiviteter 

Aktivitet Dato Antall 
(maks) 

Uttaksløp Uttaksdato 

VC runde #1 i Polen 28/4-2/5 5+5* EM uttaksløp 26/4 2016 

EM Samling Tsjekkia 1-6/5 6 Konkurranser 2015 26/4 2016 

EM skogs distanser Tsjekkia 21-28/5 Fullt lag EM uttaksløp 26/4 2016 

EM sprint distanser 
Tsjekkia 

18-22/5 Fullt lag EM uttaksløp og NM sprinthelg 10/5 2016 

VM samling Uddevalla 26/6-1/7 14 EM og EM uttaksløp 3/6 2016 

Student VM Ungarn 29/7-5/8 6+6** O-festivalen 28/6 2016 

VM og VM pre-camp 
Strømstad 

August Fullt lag EM og VM uttaksløp 20/7 2016 

Samling Estland 1-7/10 14 Internasjonale konk. 2016 14/9 2016 

Verdenscup finale Sveits 12-16/10 Topp 6 VC + 
ledere i Norges 
cupene* 

Internasjonale konk. 2016 og 
Norgescup 2016 

14/9 2016 

Oppstarts samling 2017 11-16/11  Internasjonale konk. 2016 2/11 2016 

Det blir gjort oppmerksom på at antall utøvere er maksimale kvoter. En totalvurdering i forhold til prestasjonsnivå og 

økonomi vil bli vurdert før uttak. 

 

*Disse utøvere får dekt utgifter av NOF. Utenom disse utøverne tas det ut fulle lag hvor de resterende 

får muligheten til å delta om alle utgifter dekkes selv, og utøveren holder internasjonalt nivå. 

**Full egenfinansiering.  



  
  

 

 

Internasjonale løp 

Verdenscup runde #1, Polen 28. april til 2. mai 2016 

Mellom, sprint og sprintstafett 

 Uttaksgrunnlag: 

 Generelle uttakskriterier 

 EM uttaksløp sprint og mellom 22-23/4 2015 

Uttaket baserer seg på en vurdering av muligheter for å hevde seg i totalen i Verdenscupen, 

samt spisskompetanse på de aktuelle distanser. 

NB! Opp til 5+5 utøvere får dekt utgifter fra NOF. I tillegg stiller vi med minimum et sprint-stafettlag. 

Utenom disse utøverne tas det ut fulle lag hvor de resterende får muligheten til å delta om alle utgifter 

dekkes selv, og utøveren holder internasjonalt nivå. Om du har interesse send interessepåmelding til 

Jenni.HesselbergIndby@orientering.no senest 4/4 2016 

EM sprint distanser, Tsjekkia 18. til 22. mai 2016 

Sprint og sprintstafett 

 Uttaksgrunnlag: 

 Generelle uttakskriterier 

 EM uttaksløp sprint 22/4 2016 

 VC Polen, sprintdistanser 1-2/5 2016 

 NM sprint finale og sprint stafett 7-8/5 2016 

Uttaket baserer seg på spisskompetanse på enkeltdistanser men også med tanke på VC 

totalt. For de siste plassene kan unge utøvere prioriteres og allsidige løpere som kan løpe 

flere distanser. (NB! Belastningen i mai måned kan være stor, UK aksepterer at prioriteringer 

blir gjort i deltakelse på uttaksløp) 

EM skogsdistanser, Tsjekkia 21. til 28. mai 2016 

Lang, mellom og skogsstafett 

 Uttaksgrunnlag:  

 Generelle uttakskriterier 

 EM uttaksløp mellom og lang 23-24/4 2015 

mailto:Jenni.HesselbergIndby@orientering.no


  
  

 

 

Uttaket baserer seg på spisskompetanse på enkeltdistanser men også med tanke på VC 

totalt. For de siste plassene kan unge utøvere prioriteres og allsidige løpere som kan løpe 

flere distanser. 

VM Strømstad, Sverige 17. til 28 august 2016 

Alle distanser 

 Uttaksgrunnlag:  

 Generelle uttakskriterier 

 EM 21-27/5 2016 

 VM uttaksløp 14-17/7 2016 (de siste plassene på laget)  

Uttaket vil bli gjort for å stille best mulig lag på hver enkeltdistanse og stafettene. 

Student VM, Ungarn 29. juli til 5. august   

Alle distanser 

 Uttaksgrunnlag:  

 Generelle uttakskriterier 

 O-festivalen 2016 

Unge løpere vil bli prioritert i uttaket. For denne aktiviteten dekker utøver alle utgifter. Om du 

har interesse send interessepåmelding til Jenni.HesselbergIndby@orientering.no senest 14/6 

2016. 

Verdenscup finale, Sveits 12. til 16. oktober 2016 

Lang, sprint og sprintstafett. 

 Uttaksgrunnlag:  

 Generelle uttakskriterier 

 Leder norgescupen 2016 

 Prestasjoner i 2016 

Løpere med mulighet for topp 6 plassering i Verdenscupen sammenlagt, samt lederne i Norges cupen 

(U23cupen og seniorcupen) etter NM uka (9 av 12 tellende løp) får dekt utgifter fra NOF. I tillegg stiller 

vi med minimum et sprint-stafettlag. Utenom disse utøverne tas det ut fulle lag hvor de resterende får 

muligheten til å delta om alle utgifter dekkes selv, og utøveren holder internasjonalt nivå. Om du har 
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interesse send interessepåmelding til Jenni.HesselbergIndby@orientering.no senest 7/9 2016. 

Samlinger 

EM samling, Tsjekkia 1. til 6. mai 2016 

EM medalje kandidater. 

 Uttaksgrunnlag:  

 Generelle uttakskriterier 

 Prestasjoner i 2015 

Samlingen er for de som er høyaktuelle til å ta medalje til EM. 

 

VM samling, Strømstad 26. juni til 2. juli 2016 

Elitegruppa pluss uttatte løpere. 

 Uttaksgrunnlag:  

 Generelle uttakskriterier 

 EM-uttaksløp 22-24/4 2016 

 EM 21-28/5 2016 

Samlingen er for de som er høyaktuelle til å løpe VM, dvs. har vist et internasjonalt nivå ved 

disse anledninger. 

 

Pre-camp, Strømstad 4. til 11. August 2016 

VM laget. Se premisser over. 

 

VM samling, Estland 1. til 7. Oktober 2016 

Elitegruppe + uttatte løpere 

 Uttaksgrunnlag:  

 Generelle uttakskriterier 
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 Prestasjoner i 2016 


