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Uttakskriterier 2016-2017 for junior og senior  
 
Uttakskomité (UK) Senior :  
 

Leder: Christian Hohl, Landslagstrener senior 

Medlem: Erlend Slokvik, Trener senior 

Medlem: Jon H.Ulvensøen, Landslagssjef 

 

Uttakskomité (UK) Junior :  
 

Leder: Jon H.Ulvensøen, Landslagssjef 

Medlem: Christian Hohl, Landslagstrener 

Medlem: Jenni Hesselberg Indby, Koordinator 
 
Uttaksprosess:  
 

1. UK lager en innstilling.  

2. Landslagssjef kvalitetssikrer uttaket og sender det videre. 

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

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 beste i sin klasse. 
Det blir ikke nødvendigvis tatt ut fulle lag, kriteriet ovenfor må være oppfylt for å bli tatt ut på 
NOF sin regning. 
Løp etter nyttår vil veie tyngst ved et uttak. 
Utøvere som ikke er på landslaget må regne med å betale en egenandel ved deltagelse i 
internasjonale konkurranser for og kompenserer for landslagsavgiften som betales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

     Side 2 av 3 

 
 

Spesielle uttakskriterier  

JWSOC Imatra, Finland, 6. – 13. februar 2017 

NOF tar ut inntil 8 utøvere til JWOC/EYSOC. Ytterligere 4 utøvere vil kunne bli vurdert. Disse må 

finansiere deler deltakelsen selv. Deltagere i JWSOC må være født i 1997-2000. Utøvere som skal 

delta i EYSOC må være født 2000. NOF stiller med 1 leder og 2 skismørere. 

Uttaksløpene blir som følger: 

- Sjusjøen 10./11. desember 

- Venabu 7./8. januar 

- O-treff 21./22. januar 

- Skjønn 
Uttaket skal være klart 23.januar. 

ESOC Imatra, Finland, 5. – 13. februar 2017 

NOF tar ut: inntil 6 utøvere Ytterligere utøvere vil kunne bli vurdert. Disse må finansiere deler av 

deltakelsen selv. NOF stiller med 1 leder og 1 smører. 

Uttaksløpene er som følger: 

- Sjusjøen 10./11. desember 

- Venabu 7./8. januar 

- O-treff 21./22. januar 

- Skjønn 
Uttaket skal være klart 23.januar. 

WSOC Krasnojarsk, 2. – 13. mars 2017 

NOF tar ut: inntil 6 utøvere. Ytterligere utøvere vil kunne bli vurdert. Disse må finansiere deler av 

deltakelsen selv. NOF stiller med 2 ledere og 1 smører. 

Uttaksløpene er som følger: 

- Sjusjøen 10./11. desember 

- Venabu 7./8. januar 

- O-treff 21./22. januar 

- Asker 28./29. januar 

- EM Imatra 7.-12.februar 

- Skjønn 

 
Uttaket skal være klart 13.februar 
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Landslagsgrupper 2017-2018: Uttak: senest 1. mai 2017 

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

praktiske og økonomiske rammene som legges for ski-orientering framover. 

 


