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Uttakskriterier Nordisk landskap, 9-10. oktober 2022 i Finland 

 
 
Uttakskomité (UK): 
Per Stålnacke (leder) og Lone Brochmann 
 
 
Uttaksprosess: 

1. UK innstiller til uttak av representanter til de to lagene. 
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 
til de aktuelle utøverne.  

OBS! NOF krever at alle utøvere som deltar på internasjonale aktiviteter har gjennomført 
Antidoping Norges e-læringskurs: http://www.renutover.no/ 
 
 
Generelle uttakskriterier: 
 

• Målet for landslaget i pre-o er å være blant de beste i verden. Ved uttak til 
mesterskap/representasjon 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.  
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Spesifikke uttakskriterier: 
 
Det vil både være PreO og TempO konkurranse under Nordisk. Ved uttak vil følgende vekting 
gjøres; 2/3 i resultater oppnådd i PreO og 1/3 på resultater oppnådd i TempO. Disse 
konkurransene danner bakgrunnen for uttaket:  
 

1) Topp 6 resultater oppnådd individuelt i WTOC 2022 
2) Topp 6 resultater oppnådd individuelt i ETOC 2022 
3) NM i PreO og TempO 24-25. september 2022 (arrangører: Fredrikstad SK og Ås IL) 
4) Følgende uttakskonkurranser i Norge: 

 
• 14.05.2022: Moss PreO, arrangør: Moss OK 
• 11.06.2022: Modum PreO, arrangør: Modum OL 
• 12.06.2022: Modum TempO, arrangør: Modum OL 
• 17.09.2022: Pre-o helg på Hedmarken (PreO), arrangør: Løten OL 
• 18.09.2022: Pre-o helg på Hedmarken (PreO), arrangør: Ringsaker OK 

 
Det tas ikke ut en tropp basert på sammenlagtresultater for alle uttakskonkurransene. Det vil si 
at en utøvere ikke trenger å delta på alle konkurransene for å bli vurdert. UK vil foreta en 
totalvurdering, der topp-prestasjoner og formutvikling på de spesifikke uttakskriteriene blir 
vektlagt sammen med de generelle uttakskriteriene.  
 
 
Antall utøvere som vil bli tatt ut: 
Det tas ut to lag med fem utøvere på hvert lag, samt to rangerte reserver.  
 
Egenandel: 
Det vil bli egenandel, og det kan bli en fullfinansiert. Vi jobber med å få ned egenandelen, og 
mer info blir gitt til de som melder interesse i slutten av august.    
 
Interessepåmelding: 
NB! Utøvere som ønsker å kvalifisere seg til mesterskapet må sende interessepåmelding til 
Lone Brochmann, lonekarin.brochmann@orientering.no innen 15.08.2022. Etter 
interessepåmeldingen vil utøverne få mer info om antallet som ønsker å delta og 
reiseopplegget. Det gis mulighet for de som ikke kvalifiserer seg til å delta og konkurrere for sin 
lokale klubb under mesterskapet.  
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