
Uttakskriterier 2015-2016 for junior og senior  
 
Uttakskomité (UK) Senior :  
 

Leder: Christian Hohl, Landslagstrener senior 

Medlem: Erlend Slokvik, Trener senior  

 

Uttakskomité (UK) Junior :  
 

Leder: Jon H.Ulvensøen, Landslagssjef 

Medlem: Christian Hohl, Landslagsrener 

Medlem: Jenni Hesselberg Indby, Koordinator 
 
Uttaksprosess:  
 

1. UK lager en innstilling.  

2. Landslagssjef kvalitetssikrer uttaket og sender det videre (gjelder alle uttak unntatt 
Juniorlandskamp og Student VM). 

3. Styremedlem, med særskilt ansvar for toppidrett, foretar endelig uttak med bakgrunn i 
rammene for uttak og UKs innstilling. 

4. Aktuelle utøvere informeres av trener før publisering. 

5. Uttak offentliggjøres på http://www.orienteering.no og i pressemelding.  

 
Henvendelser til UK:  
 

Kontaktperson Jon Herman Ulvensøen, Landslagssjef  
 

Generelle uttakskriterier  
 

Norsk orientering skal være med å kjempe om topplasseringer i verdenscupen og internasjonale 
mesterskap. Med dette som utgangspunktet tar vi ut utøvere som viser vilje til å satse på sin 
idrett og har kapasitet til å plassere seg blant de 15-20 beste i sin klasse. Løp etter nyttår vil veie 
tyngst ved et uttak. 
  

Spesielle uttakskriterier  
 
 

WC runde 1, Ylläs, Finland, 26 november – 2 desember 
 
NOF tar ut inntil 4 herrer og inntil 4 damer. Uttaket baseres på tidligere prestasjoner i foregående 
sesong (2014-15) og treningsstatus. Kun utøvere på elitelaget er aktuelle. 

 
WC runde 2, Oberwiesental/Klingental, Tyskland, 21-27 januar 
 
NOF tar ut inntil 4 herrer + inntil 4 damer. Det sendes en leder og en smørere.  
 
Uttaket baseres på følgende løp: 
 

- Lygnasæter 2-3. januar 



- Sjusjøen 12-13 desember 
- WC runde 1 
- Skjønn 

 
Uttaket vil være klart onsdag 6. januar 
 

Nordisk junior landskamp, Luleå, Sverige 22-24 januar 
 
NOF tar ut inntil 6 gutter + inntil 6 jenter (D/H20 og D/H 18).  Interessepåmelding til Jenni Hesselberg 
Indby (jenni.indby@orientering.no) innen 1. januar. NOF stiller med to ledere/skismørere. Aktiviteten 
er egenfinansiert.  
 
Uttaket baseres på følgende løp: 
 

- Lygnasæter 2-3 januar 
- Sjusjøen 12-13. desember. 
- Skjønn 

 
Uttaket vil være klart onsdag 6. januar 

 
Student VM, Tula, Russland, 11-15 februar 
 
NOF og Studentidrettsforbundet tar ut inntil 4 herrer + inntil 4 damer.  Interesserte må melde fra til 
Jenni Hesselberg Indby (jenni.indby@orientering.no) innen 14. januar. NOF stiller med en 
ledere/skismørere. Mesterskapet er egenfinansiert. 
 
Uttaket baseres på følgende løp: 
 

- O-treff, Natrudstilen 16. januar 
- Lygnasæter 2-3 januar 
- Sjusjøen 12-13. desember. 
- Skjønn 

 
Uttaket vil være klart onsdag 20. januar 
 
 

JWSOC Obertilliach, Østerrike 28 februar-6 mars  
 
NOF tar ut Inntil 6 gutter + inntil 6 jenter til JWOC/EYSOC. Utøvere som skal delta i EYSOC må være 
født 1999. NOF stiller med 3 ledere og 3 skismørere. 
 
Uttaksløpene blir som følger: 
 

- NM, 6-7 februar 
- O-treff, Naterudstilen 16. januar 
- Lygnasæter 2-3. januar 
- Sjusjøen 12-13. desember. 
- Skjønn 

 
Uttaket skal være klart onsdag 10. februar 
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ESOC og WC runde 3, Obertilliach, Østerrike, 28 februar- 6 mars 
 
NOF tar ut: inntil 4 herrer + inntil 4 damer. Ytterligere 2 + 2 utøvere kan være aktuelt hvis de betaler 
selv. NOF stiller med 3 +3 ledere/smørere 
 
Uttaksløpene er som følger: 
 

- WC sammenlagt og WC runde 2 
- NM, 6-7 februar  
- Lygnasæter 2-3 januar 
- Sjusjøen 12-13 desember 
- Skjønn 

 
Uttaket skal være klart tirsdag 10. februar. Egne kriterier vil bli laget for uttaket til enkeltdistanser.  

 

Landslagsgrupper 2016-2017: Uttak: senest 1. mai 2016 

 

Vurderingsgrunnlaget vil være sesongen sett under et , utøverns vilje til å satse framover og de 

praktiske og økonomiske rammene som legges for skiorientering framover. 


