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Uttakskriterier 2021 – Senior     

 

Uttakskomité (UK) Senior 

Janne Salmi (og ny trener) 

 

Uttaksprosess: 

1. UK gjør uttak av landslag til de ulike aktivitetene under. Ved uenighet i UK involveres 
styrets representant for toppidrett. 

2. Styrets representant for toppidrett, er kontroll- og godkjenningsinstans og skal sikre at 
uttaket følger gjeldende uttakskriterier og er i henhold til landslaget målsetting. 

3. Uttaket meddeles uttatte løpere og reserver pr. e-post, ca. 24 timer før uttaket 
offentligjøres på http://www.orientering.no og i pressemelding. Utøvere som ønsker en 
begrunnelse på uttaket, kan få dette ved å ta kontakt med UK fra 24 timer etter uttaket 
er offentliggjort. 

 

Man vil tilstrebe å holde oppsatte frister for uttak, men der det er nødvendig å forlenge fristen 
for å sikre en god uttaksprosess vil dette bli gjort. Informasjon om dette blir publisert på 
http://www.orientering.no.  

 

Henvendelser angående uttak:  

Landslagssjef Janne Salmi, +358 40 5519 769 

 

OBS! Startrekkefølge for skogsdistanser i VM og flere verdenscupkonkurranser tildeles i 
henhold til plasseringer på WRE-lister. Om deltakerantallet er stort, kan også noen verdens-
cupkonkurranser deles opp i flere klasser, plassering på WRE-lister er da også avgjørende her. 
Vi forventer at hver enkelt utøver gjør tiltak for å sikre fornuftig plassering på WRE-listen.  

OBS! Forbundet krever at alle utøvere som deltar på internasjonale aktiviteter har 
gjennomført Antidoping Norges e-lærings kurs: http://www.renutover.no/ 

OBS! For å delta på internasjonale representasjonsoppgaver må utøveren før internasjonal 
sesongstart innsende helsesertifisering til forbundet. 
 

 Forklaring av helseattestordningen 

 Helseattest  denne skal være levert til ansvarlig landslagslege før 1. mai 2021 for alle som 
skal representere Norge internasjonalt - både senior- og juniorutøvere! 

 

http://www.orientering.no/
http://www.renutover.no/
http://www.orientering.no/media/filer_public/ec/25/ec25af4d-38e8-47e4-847d-423b32cd9287/helseattest_nof_2021-generell_informasjon.docx
http://www.orientering.no/media/filer_public/50/14/50148266-134f-4195-8865-6ec79481b971/helseattest_nof_revmedio_feb_21.docx
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Generelle uttakskriterier individuelt 

• Ved uttak til mesterskap er det overordnede målet å ta ut det laget som gir de beste 
resultater i dette mesterskapet. 

 

• Løperens prestasjonsnivå vurdert mot et antatt internasjonalt toppnivå er 
underliggende for et hvert uttak.  

 

• Det vil alltid være et moment av skjønn i uttaket, eksempelvis, høyt individuelt nivå 
og/eller tidligere gode prestasjoner i internasjonal sammenheng (topp 10-prestasjoner 
i VC, VM, EM og WG i et 2 års perspektiv). Spisskompetanse og formutvikling vil også 
ha en del å si på uttaket.  
 

• Ved noen uttak (gjelder EM, verdenscup og Student VM) kan yngre løpere gis plass for å 
få erfaring fra internasjonale konkurranser. Prinsippet vil først og fremst gjøre seg 
gjeldende dersom UK mener det er relativt likt mellom to løpere.  
 
 

Generelle uttakskriterier stafett 

• Det overordnede målet med stafettuttaket er å ta ut det laget som gir de beste 
resultater i gjeldende mesterskap. 
 

• Det vil alltid være et moment av skjønn i uttaket, eksempelvis, høyt individuelt nivå 
og/eller tidligere gode stafett-prestasjoner i internasjonal sammenheng (topp 
prestasjoner i VC-, VM-, EM- og WG-stafett i et 2 års perspektiv). Spisskompetanse og 
formutvikling vil også ha en del å si på uttaket.  
 

• Ved noen uttak for 2. og 3. lag i verdenscuprunder kan utviklingsoppgaver bli prioritert, 
dette for å gi erfaring i internasjonale konkurranser. 

 
 

Spesifikke uttakskriterier 2021 
 

Det presiseres at de ulike konkurransene som legges til grunn for hvert enkelt uttak, er rangert 

i riktig rekkefølge med tanke på hva som vektlegges mest. Unntaket er ved uttak til Student-
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VM hvor sprintløpet vil telle mest til sprintdistansene og mellomdistansen + langdistansen vil 

telle mest til skogsdistansene. 

 

EM Sveits, 13.-16.5 

Uttaket formidles til de uttatte løperne og reserver pr. e-post tirsdag 13.4 og offentliggjøres 
på orientering.no onsdag 14.4. Det kan tas ut inntil 8 dameløpere og 9 herreløpere (inkl. Olav 
Lundanes personlige plass) til de individuelle distansene.  

 
NB! Følgende løpere forhåndsuttas: 

- Kasper Fosser 
- Gaute Steiwer 
- Eskil Kinneberg  
- Audun Heimdal 
- Andrine Benjaminsen 

- Victoria Hæstad-Bjørnstad 

 

I det kompletterende uttaket vil sprintløpere bli prioritert. Uttaket gjøres på bakgrunn av 
resultat på uttaksløp og skjønn (se: generelle uttakskriterier).  
 
Uttaksløp:  

- Internasjonale resultat 2019 og NM-resultat 2020 

- Knock-Out-Sprint, Bergen 9-10.4  

- Sprint, Bergen 11.4  

 
VM Tsjekkia, 3.-9.7 
 
Uttaket formidles til de uttatte løperne og reserver pr. e-post tirsdag 1.6 og offentliggjøres på 
orientering.no onsdag 2.6. Det kan tas ut inntil 3 dameløpere og 3 herreløpere til de 
individuelle distansene (i tillegg: Olav Lundanes personlige plass på mellom- og langdistanse). 
 
Uttaket gjøres på bakgrunn av resultat på uttaksløp og skjønn (se: generelle uttakskriterier). 
 
Uttaksløp: 
 

- For sprintkonkurranser: EM Sveits 2021 (KO-sprint, individuell sprint og sprintstafett) 

- For skogkonkurranser: Testløp Tsjekkia, 29.-30.5 (2 x mellom- og langdistanse) og 

internasjonale resultat på skogsdisipliner i 2019 (top 10).  
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UK avgjør om stafettlagene skal tas ut sammen med uttaket til de individuelle distansene eller 

om det skal tas ut en gruppe med aktuelle løpere hvor man avventer formutvikling under juni 

eller selve mesterskapet.  

 

World Cup Sverige, 12.-15.8 

Uttaket formidles til de uttatte løperne og reserver pr. e-post tirsdag 13.7 og offentliggjøres 
på orientering.no onsdag 14.7. Det kan tas ut inntil 8 dame- og 8 herreløpere til de 
individuelle distansene, i tillegg evtl. individuell europa- og verdensmester 2021. Troppen skal 
totalt sett bestå av 9 dameløpere og 9 herreløpere, slik at vi kan stille 3 stafettlag av hvert 
kjønn. 

 
NB! Løpere som er innenfor topp-10 i den totale verdenscupen etter EM i Estland 
forhåndsuttas til denne runden. 
 
Uttaket gjøres på bakgrunn av resultat på uttaksløp og skjønn (se: generelle uttakskriterier). 
 
Uttaksløp: 
 

- VM, Tsjekkia 3.-9.7.2021 

- VM-testløp, Tsjekkia 29.-30.5.2021 

- O-festival, Kongsberg 25.-27.6.2021 

I uttaket til stafetten vurderes prestasjoner fra VM-stafetten i 2021, i tillegg til de individuelle 

kriteriene. Det vil bli brukt større grad av skjønn med tanke på spisskompetanse og 

formutvikling ved uttaket til stafetten enn til de individuelle konkurransene. UK avgjør om 

stafettlagene skal tas ut sammen med uttaket til de individuelle distansene eller om det skal 

tas ut en gruppe med aktuelle løpere hvor man avventer formutvikling under selve 

mesterskapet.  

 
Euromeeting Sveits, 25.-26.9 
 
Uttakskriterier til Euromeeting publiseres seinere. 
 
 

World Cup Italia, 30.9.-3.10 

Uttaket formidles til de uttatte løperne og reserver pr. e-post tirsdag 14.9 og offentliggjøres 
på orientering.no onsdag 15.9. Det kan tas ut 8 dameløpere og 8 herreløpere (+ evt. 
personlige europa- og verdensmester-plasser) til de individuelle distansene.  
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NB! Løpere som er innenfor topp-10 i den totale verdenscupen etter VM i Tsjekkia 
forhåndsuttas til denne runden. 
 
Uttaket gjøres på bakgrunn av resultat på uttaksløp og skjønn (se: generelle uttakskriterier). 
 
Uttaksløp: 
 

- Internasjonale resultat 2021 (seniorer) 

- NM-uka 9.-11.9 

I uttaket til sprintstafetten vurderes prestasjoner fra EM- og VM-sprintstafetten i 2021, i 

tillegg til de individuelle kriteriene. Det vil bli brukt større grad av skjønn med tanke på 

spisskompetanse og formutvikling ved uttaket til stafetten enn til de individuelle 

konkurransene. UK avgjør om stafettlagene skal tas ut sammen med uttaket til de individuelle 

distansene eller om det skal tas ut en gruppe med aktuelle løpere hvor man avventer 

formutvikling under de individuelle konkurransene.  

 


