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Pre-O - Uttakskriterier for deltakelse i internasjonale mesterskap i 2017 
 
Uttakskomite (UK) er Pre-O utvalget.  
 
Uttaksprosess:  
UK innstiller til uttak av representanter til de ulike aktivitetene og grenene direkte til NOF. Uttaket 
skal være rangert.  
 
Toppidrettsansvarlig i styret /generalsekretær er kontroll- og godkjenningsinstans i forhold til om 
uttaket er gjort etter gjeldende uttakskriterier. Toppidrettsansvarlig i styret /generalsekretær, eller 
den han gir fullmakt til, foretar endelig uttak med bakgrunn i UK sin innstilling.  
 
Uttak offentliggjøres på http://www.orientering.no og i pressemelding, ETTER at alle utøverne er 
informert. 
 
Uttaket skal fortrinnsvis være klart senest 3 dager etter siste uttakskonkurranse. UK vil tilstrebe å 
holde frister for uttak, men dersom det viser seg nødvendig å forlenge fristen for å sikre en god 
uttaksprosess, vil dette bli gjort. Nye frister vil bli publisert på http://www.orientering.no  
 
Generelle uttakskriterier:  
Målet for landslaget i pre-o er å være blant verdens beste. Ved uttak til mesterskap er det derfor 

viktig å ta ut det laget som kan oppnå best resultater. Utøverens prestasjonsnivå vurdert mot et 

antatt internasjonalt toppnivå skal være basis for ethvert uttak. 

Skjønn  
Kriterier for skjønn er krevende å formulere og vil alltid være subjektive, men er viktig ved uttak. 

Skjønn brukes normalt bare:     1 På et mindre antall av plassene  
2 Til å fordele deltakere på de to grenene  
3 For å gi internasjonal erfaring til yngre utøvere 
  

Ved bruk av skjønn vektlegges:   1 Internasjonale meritter på landslag det siste året 
2 Andre spesielt sterke internasjonale resultater det siste 

året 
3 Form og prestasjonsutvikling  
4 Spesielle egenskaper som individuell utøver og som 

lagspiller  
 
Skjønn skal imidlertid kun anvendes dersom det er grunn til å tro at dette vil styrke laget.  
Forhåndsuttak vil kunne bli brukt i begrenset omfang. Forhåndsuttak vil bli publisert på 
http://www.orientering.no  
 
For uttak til WTOC 2017 i Litauen 10.-16- juli gjelder følgende konkurranser: 
13.05.2017 O-treffen PreO, arrangør Nero og Østmarka OK 
14.05.2017 Lier TempO, arrangør Lierbygda  
26.05.2017 PreO i Väst, arrangør Kungälvs OK  
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27.05.2017 PreO i Väst, arrangør Tolereds Allmänna IK 
28.05.2017 PreO i Väst, arrangør Skene Sim och IS  
04.06.2015  Elgdilten TempO, arrangør Hamar OK, Løten O-lag og Ringsaker OK 
05.06.2015  Løvspretten PreO, arrangør Hamar OK, Løten O-lag og Ringsaker OK 
 
I åpen klasse PreO og Paralympic klasse PreO tas det ut inntil 3 utøvere + 1 hjemmeværende reserve. 
I TempO tas det ut 4 deltakere. 
 
For uttak til landskamp i Finland 30. 9. – 1.10 gjelder i tillegg til de nevnt ovenfor også NM i PreO og 
TempO  
Det tas ut 2 lag a fem deltagere + to hjemmeværende reserver.  
 

Alle uttatte deltakere må ha gjennomført Nett-kurset REN UTØVER innen 1. mai 2017. 
De uttatte deltakere må betale egenandel både til WTOC 2017 og landskampen i Finland.  
De respektive egenandelsbeløp vil bli kunngjort i god tid før uttaket finner sted.  
 
Knut Ovesen, leder av Pre-O utvalget i NOF. 
 


