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Uttakskriterier VM i presisjonsorientering (WTOC) 2022  
Polen (18-24 juli. 2022) 
 
 
Uttakskomité (UK): 
 
Åpen klasse: Per Stålnacke (leder), Lone Brochmann, Svein Jakobsen 
P (Physically challenged) klasse: Per Stålnacke (leder), Lone Brochmann, Sigurd Dæhli 
 
Uttaksprosess: 
 

1. UK innstiller til uttak av representanter til de ulike aktiviteter og grener. 
2. GS/NOF-styrets toppidrettsansvarlig er kontroll- og godkjenningsinstans og skal sikre at 

uttaket følger gjeldende uttakskriterier og er i henhold til sportslig målsetting. 
3. Uttak offentligjøres på http://www.orientering.no dagen etter at uttatte utøvere er 

informert på e-post.  
4. Uttaket skal skje så fort som praktisk mulig etter siste uttakskonkurranse. Dersom det 

viser seg nødvendig å bruke litt tid for å sikre en god uttaksprosess, vil dette bli publisert 
ut til de aktuelle utøvere. 

OBS! NOF krever at alle utøvere som deltar på internasjonale aktiviteter har gjennomført 
Antidoping Norges e-læringskurs: http://www.renutover.no/  (se mer informasjon lenger ned) 
 
OBS! IOF krever at alle utøvere som deltar på internasjonale aktiviteter må ha gyldig og betalt 
Athlete Licence for inneværende periode (2022) for de mesterskap dette gjelder. 
 
 
Generelle uttakskriterier: 

• Målet for landslaget i pre-o er å være blant de beste i verden. Ved uttak til mesterskap er 
det overordnede målet å ta ut det laget som gir de beste resultater i dette mesterskapet. 

• Det vil alltid være et moment av skjønn i uttaket, men skal imidlertid kun anvendes 
dersom det er grunn til å tro at dette vil styrke laget. Eksempelvis kan særlig god 
prestasjonsutvikling, spesielle kvaliteter, optimal øvelseskabal, arrangement av 
uttakskonkurranser, kvalitet på uttakskonkurransene bli vurdert.  

• Forhåndsuttak vil kunne bli brukt i et svært begrenset omfang og bare på grunn av helt 
spesielle omstendigheter. 

• Alle utøvere vurderes samlet på bakgrunn av resultater oppnådd både i PreO og 
TempO. Særskilte oppnådde topp-prestasjoner i én av disiplinene vil derfor også 
vurderes. 

http://www.orientering.no/
http://www.renutover.no/
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Spesifikke uttakskriterier: 
 

1) Topp 6 resultater fra ETOC 2022 
2) ETOC 2022, uttakskonkurransene for ETOC 2022 sammen med tre 

uttakskonkurransene i Norge 2022 danner grunnlaget for uttaket. Uttakskonkurranse i 
2022 er:  

• 14.05: PreO konkurranse, arrangør Moss OK 
• 11.06: PreO konkurranse, arrangør Modum OL 
• 12.06: TempO konkurranse, arrangør Modum OL 

 
Her vil en klar form- og resultatstigning i konkurransene i 2022 telle positivt, og en klar fallende 
form- og resultatkurve telle negativt. 
 
Antall utøvere som vil bli tatt ut: 

• I åpen klasse tas det ut inntil 4 utøvere + 2 reserver. 
• I P-klassen (Physically challenged) tas det ut inntil 4 utøvere + 2 reserver. 
• I tillegg vil vi kunne ta ut inntil 2 juniorer (17-20 år) 
• I tillegg vil 2 utøvere som er topp 15 på WRE lista 3 måneder før mesterskapet få 

friplass, og gir oss rom for å ta ut flere utøvere.  
 
Troppen vil kunne bestå av maksimum 12 utøvere (inntil 8 utøvere i åpen klasse (6 seniorer og 
2 juniorer) og inntil 4 utøvere i P-klassen) som inkluderer konkurransene PreO og TempO. 
Utøverne må resultatmessig vise at de har noe i mesterskapet å gjøre, dvs. vise at de har 
kapasitet til å bli blant den beste tredjedelen av deltagerne. 
 
Reservene er i utgangspunktet hjemmeværende 
 
Uttak til stafetter i mesterskap: 
Da stafett består av både en PreO del og én til to TempO stasjoner, vil uttak av stafettlag 
baseres på oppnådde resultater i begge grener i uttakskonkurransene, dog med hovedvekt på 
PreO, da feil i den grenen straffes dobbelt i forhold til i TempO. 
 
Stafettlagene offentliggjøre samtidig med uttaket, siden det er første øvelse i mesterskapet.  
 
 
 
 
Egenandel: 
Stipulert til +/- Kr 3.000, -. Endelig egenandel kommer i infobrev om mesterskapet   
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Korona og karantene: 
Mer informasjon vil komme når mesterskapet nærmer seg da karantene og restriksjoner kan 
endre seg. Per dags dato det kreves det fullvaksinasjon eller negativ test før avreise, og det 
kreves negativ test ved ankomst.  
 
 
Interessepåmelding  
NB! Utøvere som ønsker å kvalifisere seg til mesterskapet må sende interessepåmelding til 
Lone Brochmann, lonekarin.brochmann@orientering.no innen 03.05.2022.  
  
 
Hjemmeside:   
All info om arrangementet finnes via Eventor: https://eventor.orienteering.org/Events/Show/6419  
 
Helse/doping: 
Ren Utøver må være gjennomført innen 01.05.2022 (det er ny versjon, så alle må ha 
gjennomført den nye versjonen som ble lansert i 2022). Hvis dette ikke er på plass, får ikke 
utøveren reise. Mer info, også om innsending av utøverdiplom finnes her  
 
Bruk av medisiner/naturpreparater skal klareres med NOF’s leger. 
 
 
 
 
 
Per Stålnacke       Lone Brochmann 
Leder UK         Fagkonsulent orientering for alle  
 
 

mailto:lonekarin.brochmann@orientering.no
https://eventor.orienteering.org/Events/Show/6419
http://orientering.no/media/filer_public/c9/b1/c9b16089-af1a-47d4-a140-181d2b1085c9/antidopingarbeid_i_norges_orienteringsforbund_ultimo_april_2021.pdf

