
   

     Side 1 av 2 
 
 

 
Uttakskriterier EM i presisjonsorientering (ETOC) 2020 
 

Europamesterskapet i presisjonsorientering (pre-o) i 2020 vil bli arrangert i nærheten av 

Helsinki, Finland 21-24. mai. Pre-o utvalget har derfor besluttet at uttakningskonkurransene 

vil bli avholdt nå i høst og at laget vil bli tatt ut i oktober. 

 

I utgangspunktet tar vi sikte på å stille med inntil 6 utøvere i åpen klasse og inntil 3 utøvere i 

paraklassen. 

 

 
Uttakskomité (UK): 
 

Åpen klasse: Per Stålnacke (leder), Lone Brochmann, Svein Jakobsen 

Paralympisk klasse: Per Stålnacke (leder), Lone Brochmann, Sigurd Dæhli 

 

 
Uttaksprosess: 
  

1. UK innstiller til uttak av representanter til de ulike aktiviteter og grener. Uttaket skal 

være rangert og begrunnet. 

2. GS/NOF-styrets toppidrettsansvarlig er kontroll- og godkjenningsinstans og skal sikre 

at uttaket følger gjeldende uttakskriterier og er i henhold til sportslig målsetting. 

3. Uttak offentligjøres på http://www.orientering.no og i pressemelding, etter at uttatte 

utøvere er informert. 

4. Uttaket skal skje så fort som praktisk mulig etter siste uttakskonkurranse. Dersom det 

viser seg nødvendig å bruke litt tid for å sikre en god uttaksprosess, vil dette bli 

publisert ut til de aktuelle utøvere. 

OBS! NOF krever at alle utøvere som deltar på internasjonale aktiviteter har gjennomført 

Antidoping Norges e-læringskurs: http://www.renutover.no/ 

 

OBS! IOF krever at alle utøvere som deltar på internasjonale aktiviteter må ha gyldig og 

betalt Athlete Licence for inneværende periode (2020). 

 

 

Generelle uttakskriterier: 
 

 Målet for landslaget i Pre-o er å være blant de beste i verden. Ved uttak til 
mesterskap er det overordnede målet å ta ut det laget som gir de beste resultater i 
dette mesterskapet. 

 

 Det vil alltid være et moment av skjønn i uttaket. Eksempelvis kan andre sterke 
internasjonale prestasjoner, prestasjonsutvikling, spesielle kvaliteter, optimal 
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øvelseskabal, arrangement av uttakskonkurranser med mer bli vurdert. Skjønn skal 
imidlertid kun anvendes dersom det er grunn til å tro at dette vil styrke laget. 
 

 Forhåndsuttak vil kunne bli brukt i et svært begrenset omfang og bare på grunn av 
helt spesielle omstendigheter. 

 
 
Spesifikke uttakskriterier for ETOC (EM) i Finland 21-24. mai 2020  

 
1. Topp 6 resultater fra internasjonale mesterskap de to siste sesongene (2018/2019) 

2. Nordisk Mesterskap i Göteborg 5-6. oktober 2019 

3. NM i pre-o og TempO på Modum 18. august 2019 

4. Pre-o og TempO konkurransene i Porsgrunn 10. august 2019 

 
I åpen klasse Pre-o tas det ut inntil 6 utøvere + 1 reserve. 

I TempO tas det ut inntil 8 utøvere + 1 reserve. 

I paralympisk klasse tas det ut inntil 6 utøvere + 1 reserve. 

Reservene er i utgangspunktet hjemmeværende, med mindre de er kvalifisert i en annen 

øvelse. 

 

 

Uttak til stafetter i mesterskap: 

Da stafett består av både en Pre-o del og en til to TempO stasjoner, skal uttak av stafettlag 

baseres på oppnådde resultater i begge grener, dog med hovedvekt på Pre-o, da feil i den 

grenen straffes dobbelt i forhold til i TempO. 

 

Stafettlag skal som hovedregel tas ut samtidig med individuelle lag, men kan unntaksvis 

utsettes til under mesterskapet for å vurdere utøvernes prestasjonsutvikling fram mot og 

under mesterskapet. 

 

 

Egenandeler: 

Ved alle representasjonsoppgaver i 2020 må det påregnes en viss egenandel for alle 

deltagere og ledere. Egenandelens størrelse vedtas av pre-o-utvalget og informeres, om 

mulig, ut til de uttatte før avreise.    

 

 

 

 


