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Uttakskriterier Deaflympics 2017 

Generell informasjon  

Deaflympics 2017 arrangeres i Samsun; Tyrkia 18-30 juli 2017. Orienteringskonkurransene 

arrangeres:  

21. juli: Sprint 
23. juli: Sprintstafett 
25. juli: Mellom 
27. juli: Lang 
29. juli: Stafett 
Mer info: https://www.deaflympics.com/games.asp?2017-s  

Norge har i 2017 mulighet til å sende en orienteringsutøver til mesterskapet og da er det distansene 

sprint, mellom og lang som er aktuelle distanser å kvalifisere seg til. For å delta må utøveren være 

født i år 2000 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 side 6 her. 

For å dokumentere utøvers hørselstap må hørselssentralen fylle ut følgende audiogram: 

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/funksjonshemmede/klassifisering/relevante-

dokumenter/audiogram--horselshemmede.pdf 

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

oppvarming og konkurranse.  

 

Uttakskomité:  

Eivind Tonna (talentutvikler) og Lone Karin Brochmann (inkluderingskonsulent) 

 

Uttaksprosess: 

1. UK gjør en innstilling til nominering 16. mai. 
2. Styrets representant for toppidrett/generalsekretær, er kontroll- og godkjenningsinstans og 

skal sikre at uttaket følger gjeldende uttakskriterier og er i henhold til landslaget målsetting.  
3. Nomineringen sendes til NIF som sammen med Døveidrettsutvalget innstiller endelig uttak. 
4. Uttak offentligjøres på http://www.orientering.no og i pressemelding. 
 

https://www.deaflympics.com/games.asp?2017-s
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/funksjonshemmede/klassifisering/relevante-dokumenter/klassifiseringsplakater.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/funksjonshemmede/klassifisering/relevante-dokumenter/audiogram--horselshemmede.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/funksjonshemmede/klassifisering/relevante-dokumenter/audiogram--horselshemmede.pdf
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Interessepåmelding og uttaksløp 

Om du har en hørselshemming som klassifiserer til deltagelse i Deaflympics og du ønsker å prøve å 

kvalifisere deg inn til orienteringskonkurransene, så må du melde interesse til orienteringsforbundet 

innen 31.03.2017 til lonekarin.brochmann@orientering.no 

Er du startberettiget og har meldt interesse for deltagelse så teller følgende konkurranser som 

testløp, og man må henholdsvis løpe senior/junior elite klasse: 

 22.04.2017: Lørdagskjappen (mellomdistanse) 

 Har man ikke mulighet til å reise til denne konkurransen, men ønsker å prøve å 

kvalifisere seg må man ta kontakt med inkluderingskonsulenten for avtale av annet 

testløp.  

 23.04.2017: Smaaleneneløpet (langdistanse) 

 Har man ikke mulighet til å reise til denne konkurransen, men ønsker å prøve å 

kvalifisere seg må man ta kontakt med inkluderingskonsulenten for avtale av annet 

testløp.  

 I tillegg må man løpe minimum en sprintkonkurranse før 14. mai. 

 Ta kontakt med inkluderingskonsulenten for å avtale hvilke(t) løp man planlegger å 

løpe. 

 

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

utøvere fra andre idretter. Deltagerne vil få dekt fly, boende, mat, fysioterapeut under lekende samt 

representasjonstøy.  

 

Krav til utøvere som deltar på internasjonale aktiviteter 

Norges orienteringsforbund krever at alle utøvere som deltar på internasjonale aktiviteter har 

gjennomført Antidoping Norges e-lærings kurs innen 1. mai: http://www.renutover.no/ 

For å delta på internasjonale representasjonsoppgaver må utøveren innsende helsesertifisering til 

forbundet innen 1. mai. Mer info og skjema til helsesertifiseringen kommer på nettsidene i midten av 

mars.  

 

Spørsmål rettes til inkluderingskonsulent Lone Karin Brochmann: 

lonekarin.brochmann@orientering.no, tlf. 97082377 

 

mailto:lonekarin.brochmann@orientering.no
http://www.renutover.no/
mailto:lonekarin.brochmann@orientering.no

