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Uttakskriterier 2020 - Senior 

 

Uttakskomité (UK) Senior 

Jørgen Rostrup, Susanne Barkholt og Eskil Gullord 

 

Uttaksprosess: 

1. UK gjør uttak av landslag til de ulike aktivitetene under. Ved uenighet i UK involveres 
styrets representant for toppidrett. 

2. Styrets representant for toppidrett, er kontroll- og godkjenningsinstans og skal sikre at 
uttaket følger gjeldende uttakskriterier og er i henhold til landslaget målsetting. 

3. Uttaket meddeles uttatte løpere og reserver pr. mail, ca. 24 timer før uttaket 
offentligjøres på http://www.orientering.no og i pressemelding. Utøvere som ønsker 
en begrunnelse på uttaket kan få dette ved å ta kontakt med UK fra 24 timer etter 
uttaket er offentliggjort. 

 

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 Jørgen Rostrup, +47 92294287 

 

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 
verdenscupkonkurranser tildeles i henhold til plasseringer på WRE-lister. Om 
deltakerantallet er stort, kan også noen verdenscupkonkurranser deles opp i flere klasser, 
plassering på WRE-lister er da også avgjørende her. Vi forventer at hver enkelt utøver gjør 
tiltak for å sikre fornuftig plassering på WRE-listen.  

OBS! Forbundet krever at alle utøvere som deltar på internasjonale aktiviteter har 
gjennomført Antidoping Norges e-lærings kurs: http://www.renutover.no/ 

OBS! For å delta på internasjonale representasjonsoppgaver må utøveren før internasjonal 
sesongstart innsende helsesertifisering til forbundet. Frister og info link her! 

 

 

 

http://www.orientering.no/
http://www.renutover.no/
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Generelle uttakskriterier individuelt 

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

 

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

 

• Ved noen uttak (gjelder EM, verdenscup og Student VM) kan yngre løpere gis plass for 
å få erfaring fra internasjonale konkurranser. Prinsippet vil først og fremst gjøre seg 
gjeldende dersom UK mener det er relativt likt mellom to løpere. Motsatt 
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.  
 
 

Generelle uttakskriterier stafett 

• Det overordnede målet med stafettuttaket er å ta ut det laget som gir de beste 
resultater i gjeldende mesterskap. 
 

• Det vil alltid være et moment av skjønn i uttaket, eksempelvis, høyt individuelt nivå 
og/eller tidligere gode stafett-prestasjoner i internasjonal sammenheng (topp 
prestasjoner i VC-, VM-, EM- og WG-stafett i et 1 års perspektiv). Spisskompetanse og 
formutvikling vil også ha en del å si på uttaket.  
 

• Ved noen uttak for 2. og 3. lag i verdenscuprunder kan utviklingsoppgaver bli prioritert, 
dette for å gi erfaring i internasjonale konkurranser. 
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Spesifikke uttakskriterier 2020 
 

Det presiseres at de ulike konkurransene som legges til grunn for hvert enkelt uttak, er 

rangert i riktig rekkefølge med tanke på hva som vektlegges mest. Unntaket er ved uttak til 

Student-VM hvor sprintløpet vil telle mest til sprintdistansene og mellomdistansen + 

langdistansen vil telle mest til skogsdistansene. 

 

World cup Sveits, 21.-24.5: 

Uttaket formidles til de uttatte løperne og reserver pr. mail tirsdag 28.4 og offentliggjøres på 
orientering.no onsdag 29.4. Det kan tas ut inntil 8 dameløpere og 9 herreløpere (inkl. Olav 
Lundanes personlige plass) til de individuelle distansene.  

 
NB! Følgende løpere forhåndsuttas: 

- Olav Lundanes 

- Magne Dæhli 

- Kasper Fosser 

- Kamilla Olaussen 

I tillegg vil vinner av Sprintliga del 1 i både dame- og herreklassen få friplass til denne runden.  
 
I det kompletterende uttaket vil sprintløpere bli prioritert. Uttaket gjøres på bakgrunn av 
skjønn. I skjønnet inngår følgende: 
 

- Sprint, Sarpsborg 24.4  

- Langdistanse, Halden 26.4 

- Bergen Sprint Camp, 22.3 (tider i heat-finalen) 

 
Dersom uttatte løpere ønsker å stå over henholdsvis langdistansen eller sprintdistansene, gis 
ikke-uttatte løpere muligheten til å delta med 100% egenfinansiering av reise og opphold. 
Følgende gjelder for rangering av ikke-uttatte løpere: 

- Langdistanse: Løperne rangeres etter resultatlista fra langdistansen i Halden 26.4 

- Sprint (knock-out og/eller individuell sprint): Løperne rangeres i henhold til 

reservelista ved hoveduttaket.  
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VM Danmark, 7.-11.7: 
 
Uttaket formidles til de uttatte løperne og reserver pr. mail tirsdag 2.6 og offentliggjøres på 
orientering.no onsdag 3.6.  
 
Uttaket gjøres på bakgrunn av skjønn. I skjønnet inngår følgende: 
 

- Testløp Danmark, 30.-31.5 (knock-out + individuell sprint) 

- Verdenscup Sveits 2020 (knock-out + individuell sprint) 

I uttaket til sprintstafetten vurderes prestasjoner fra sprintstafettene i verdenscupen 2019 

(Finland og Kina), i tillegg til de individuelle kriteriene. Det vil bli brukt større grad av skjønn 

med tanke på spisskompetanse og formutvikling ved uttaket til sprintstafetten enn til de 

individuelle konkurransene. UK avgjør om stafettlagene skal tas ut sammen med uttaket til 

de individuelle distansene eller om det skal tas ut en gruppe med aktuelle løpere hvor man 

avventer formutvikling under selve mesterskapet.  

 

Student-VM Russland, 14.-18.7: 

Uttaket formidles til de uttatte løperne og reserver pr. mail tirsdag 28.4 og offentliggjøres på 
orientering.no onsdag 29.4. Hver nasjon kan stille med inntil 6 løpere av hvert kjønn, hvor 4 
løpere av hvert kjønn kan stille pr. individuelle distanse. Norge kan stille 2 lag i skogstafetten 
(6 løpere av hvert kjønn) og 1 lag i sprintstafetten (2 løpere av hvert kjønn). NB! Student-VM 
er en senioraktivitet, dvs. at ingen juniorer kan kvalifisere seg til mesterskapet. Aktiviteten er 
100% selvfinansiert. En forutsetning for å kunne vurderes til Student-VM er at interesse for 
mesterskapet er meldt innen 1. mars 2020 til jorgen.rostrup@orientering.no. 
 
Uttaket gjøres på bakgrunn av skjønn. I skjønnet inngår følgende:  
 

- Sprint, 24.4 

- Mellomdistanse, 25.4 

- Langdistanse, 26.4 

Til både skogstafetten og sprintstafetten vil etapper løpt i verdenscup og VM i 2019 

vurderes, i tillegg til de individuelle kriteriene. Det vil bli brukt større grad av skjønn med 

tanke på spisskompetanse og formutvikling ved uttaket til sprintstafetten enn til de 

individuelle konkurransene. UK avgjør om stafettlagene skal tas ut sammen med uttaket til 

de individuelle distansene eller om det skal tas ut en gruppe med aktuelle løpere hvor man 

avventer formutvikling under selve mesterskapet.  
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EM/World cup Estland, 17.-23.8: 

Uttaket formidles til de uttatte løperne og reserver pr. mail tirsdag 4.8 og offentliggjøres på 
orientering.no onsdag 5.8.  

 
Uttaket gjøres på bakgrunn av skjønn. I skjønnet inngår følgende: 
 

- Testløp mellomdistanse og langdistanse, Estland 1.-2.8 

- Resultater WOC 2019  

- Verdenscup langdistanse i Sveits 2020 

I uttaket til stafetten vurderes prestasjoner fra VM-stafetten i 2019, i tillegg til de 

individuelle kriteriene. Det vil bli brukt større grad av skjønn med tanke på spisskompetanse 

og formutvikling ved uttaket til stafetten enn til de individuelle konkurransene. UK avgjør om 

stafettlagene skal tas ut sammen med uttaket til de individuelle distansene eller om det skal 

tas ut en gruppe med aktuelle løpere hvor man avventer formutvikling under selve 

mesterskapet.  

 
Euromeeting Tsjekkia, 4.-6.9: 
 
Uttaket formidles til de uttatte løperne og reserver pr. mail tirsdag 4.8 og offentliggjøres på 
orientering.no onsdag 5.8. Vi ønsker å ta ut inntil 12 løpere av hvert kjønn.  
 
NB! Samtlige EOC-uttatte forhåndsuttas til Euromeeting. 

 
Det kompletterende uttaket gjøres på bakgrunn av skjønn. I skjønnet inngår følgende: 

- EOC-testløp, Estland 1.-2.8 

- Verdenscup langdistanse i Sveits 2020 

- JWOC skogsdistanser 2020 

I uttaket til stafetten vurderes prestasjoner fra EM-stafetten i 2020, i tillegg til de 

individuelle kriteriene. Det vil bli brukt større grad av skjønn med tanke på 

spisskompetanse og formutvikling ved uttaket til stafetten enn til de individuelle 

konkurransene. UK avgjør om stafettlagene skal tas ut sammen med uttaket til de 

individuelle distansene eller om det skal tas ut en gruppe med aktuelle løpere hvor man 

avventer formutvikling under de individuelle konkurransene.  

 
NB! UK gjør oppmerksom på at årets Euromeeting ikke blir en B-aktivitet, men et viktig ledd i 
forberedelsene mot WOC 2021. For de løperne som ikke forhåndsuttas, vil det være en 
egenandel på 3000 kr. 
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World cup Italia, 3.-6.10: 

Uttaket formidles til de uttatte løperne og reserver pr. mail mandag 14.9 og 
offentliggjøres på orientering.no tirsdag 15.9. Det kan tas ut 8 dameløpere og 8 
herreløpere (+ evt. personlige verdensmester-plasser) til de individuelle distansene. 
Troppen skal totalt sett bestå av 9 dameløpere og 9 herreløpere, slik at vi kan stille 3 
stafettlag av hvert kjønn. 
 
NB! Løpere som er innenfor topp-10 i den totale verdenscupen etter EM i Estland 
forhåndsuttas til denne runden. 
 
Uttaket gjøres på bakgrunn av skjønn. I skjønnet inngår følgende: 
 
- EOC, Estland 

- Euromeeting 

- NM, Trondheim 10.-13.9  

I uttaket til stafetten vurderes prestasjoner fra EM-stafetten og Euromeeting i 2020, i 

tillegg til de individuelle kriteriene. Det vil bli brukt større grad av skjønn med tanke på 

spisskompetanse og formutvikling ved uttaket til stafetten enn til de individuelle 

konkurransene. UK avgjør om stafettlagene skal tas ut sammen med uttaket til de 

individuelle distansene eller om det skal tas ut en gruppe med aktuelle løpere hvor man 

avventer formutvikling under de individuelle konkurransene.  

 

NB! For de løperne som ikke forhåndsuttas, vil det være en egenandel på 3000 kr. 

 

 

 
 


