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Uttakskriterier Deaflympics 2021 
  

Generell informasjon: 

Deaflympics arrangeres i Caxias Do Sul, Brasil I tidsrommet 5-21. desember. Datoer for 

orienteringskonkurransene er ikke satt. Følgende distanser er en del av mesterskapet: 

Sprint, sprintstafett (D+H+H+D), Supersprintstafett (D+H), mellom, lang og stafett skog 

 

Mer info om mesterskapet: https://www.deaflympics2021.com/ 

Utøvere ber også sette seg inn reglementet for deltagelse her: 

http://deaflympics.com/sports/OR/regulations  

 

Norge har mulighet til å sende utøver til mesterskapet. For å delta i mesterskapet må 

utøverne være født i 2004 eller tidligere.  

 

For å kunne kvalifisere seg inn og være startberettiget til Deaflympics så er det satt en 

grense for hørselstap til minst 55 dB PTA (per tone average) på det beste øret. For mer info 

om klassifisering av hørselshemmede se her 

 

For å dokumentere hørselstap må hørselssentralen fylle ut et audiogram. Audiogram kan fås 

ved å kontakte lonekarin.brochmann@orientering.no  

 
MERK: Det er ikke tillatt for en utøver å bruke høreapparat eller ekstern cochlea implantat 

under oppvarming og konkurranse. 

 
Uttakskomité (UK): 

Lone Brochmann (ansvar for døve i administrasjonen), Geir Willumsen (ansvarlig for døve i 

parautvalget) og Håvard Haga (sportslig utviklingsansvarlig).  

 
Uttaksprosess: 

  
1. UK gjør en innstilling til nominering 10. oktober 2021 

2. Styrets representant for toppidrett/generalsekretær er kontroll- og 

godkjenningsinstans og skal sikre at uttaket følger gjeldende uttakskriterier og i 

henhold til landslagets målsetting.  

3. Nomineringen sendes til NIF som sammen med Døveidrettsutvalget innstiller endelig 

uttak.  

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

Døveidrettsutvalget har gjort endelig innstilling.  

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

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

 

OBS! NOF krever at alle som representerer internasjonalt må innsende helsesertifisering til 

forbundet. Skjemaet blir sendt til utøver etter innsending av interesse for deltagelse. 

https://www.deaflympics2021.com/
http://deaflympics.com/sports/OR/regulations
https://www.doveidrett.no/klassifisering-og-audiogram/
mailto:lonekarin.brochmann@orientering.no
http://www.orientering.no/
http://www.renutover.no/
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Interessepåmelding og uttaksløp 

Om du klassifiserer for deltagelse i Deaflympics og du ønsker å kvalifisere deg inn til 

orienteringskonkurransene, må du melde interesse til lonekarin.brochmann@orientering.no 

Frist for innsending av interesse er 1. juni 2021 

Utøver må vise et nivå som tilsier at utøver har mulighet til topp 8 plassering i Deaflympics. 

Utøver må delta på minimum 2 konkurranser per distanse man ønsker å kvalifisere seg til, og 

utøver må delta i konkurranser både i perioden april-juni og i september. Konkurranser som 

teller er listet opp nedenfor. På grunn av koronaviruset kan noen konkurranser bli 

utsatt/avlyst. Det er utøverens ansvar å stille på tilstrekkelige konkurranser. En progresjon i 

resultatene vil telle positivt. 

 

Sprintkonkurranser (gjelder for uttak til sprint og supersprint): 

• 09.04 – Bergen Sprintcamp, arrangør: Varegg Fleridrett 

• 10.04 – Bergen Sprintcamp, arrangør Varegg Fleridrett 

• 11.04 – Bergen Sprintcamp, arrangør Vargegg Fleridrett 

• 07.05 – NM sprint individuell start, arrangør Heming IL 

• 22.05 – Pinsesprinten, arrangør Hamar OK og Løten OL  

• 25.06 – O-festivalen, arrangør Kongsberg OL 

• 17.09 – Norges Cup sprint, arrangør: Byåsen IL 

• 25-09 – Norges Cup sprint, arrangør Koll IL  

• KM sprint i din tilhørende krets (ulike datoer) 

 

Skogsdistanser (gjelder for uttak til mellom og lang) 

• 24.04 – Lørdagskjappen (mellom), arrangør Moss OK 

• 24.04 – Smaaleneneløpet (lang), arrangør Indre Østfold OK 

• 23.05 – Elgdilten (mellom), arrangør Hamar OK og Løten OL 

• 24.05 – Løvspretten (lang), arrangør Hamar OK og Løten OL 

• 26.06 – O-festivalen (mellom), arrangør Kongsberg OL 

• 27.06 – O-festivalen (lang), arrangør: Kongsberg OL 

• 10.09 – NM mellom kvalifisering (mellom), arrangør Porsgrunn OL 

• 11.09 – NM mellom finaler (mellom), arrangør Porsgrunn OL 

• 18.09 – Norgescup (mellom), arrangør: Byåsen IL 

• 26-09 – Gromløpet (mellom), arrangør Lillomarka OL 

• KM lang i din tilhørende krets (ulike datoer) 

• KM mellom i din tilhørende krets (ulike datoer) 

 

Egenandeler:  

Om man kvalifiserer seg inn til Deaflympics vil man bli en del av den norske troppen med 

flere utøvere fra andre idretter. Det vil være en egenandel på inntil kr. 4.000,-. Dette 

inkluderer fly, boende, mat og fysioterapeut under lekene. Representasjonstøy for 

orienteringskonkurransene lånes fra NOF. 

 

Spørsmål til uttakskriteriene rettes til Lone Brochmann: lonekarin.brochmann@orientering.no   
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