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Uttakskriterier 2022 – Senior    v.3.3.2022  

 

Uttakskomité (UK) Senior 

Janne Salmi, Anders Nordberg og Damien Renard 

 

Uttaksprosess: 

1. UK gjør uttak av landslag til de ulike aktivitetene under. Styrets representant for toppidrett, Hanne 
Staff, er ansvarlig for at uttakskriterier blir fulgt og godkjenner alle uttak.  

2. Uttaket sendes uttatte løpere og reserver på e-post ca. et døgn før uttaket offentligjøres på 
http://www.orientering.no og i pressemelding. Utøvere som ønsker en begrunnelse for uttaket, kan 
få dette ved å ta kontakt med UK dagen etter at uttaket er offentliggjort. 

 

Henvendelser angående uttak:  

Landslagssjef Janne Salmi, +358 40 5519 769 

 

OBS! Plassering på WRE-listene kan være avgjørende spesielt for startekkefølgen i flere mesterskap og 
verdenscupkonkurranser. Vi forventer at hver enkelt utøver gjør nødvendige tiltak for å sikre en fornuftig 
plassering på WRE-listene. 

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

OBS! For å delta på internasjonale representasjonsoppgaver må utøveren før internasjonal sesongstart 
sende inn helsesertifisering til forbundet. Frister og info på orientering.no / Landslag / Uttakskriterier.  

 

 

Generelle retningslinjer i uttakene: 

• UK tar ut det sterkeste laget til aktuelt mesterskap / verdenscup så sant ikke annen info er gitt i 
spesifikke uttakskriterier under (her: merk spesielt student-VM 2022). 
 

• Skjønn er viktig i alle uttak. I skjønn inngår spesielt tidligere toppresultater, spisskompetanse for 
aktuell distanse og formutvikling.  
 

• Eventuelle forhåndsuttak offentliggjøres på orientering.no 

 

• Stafettlag kan tas ut sammen med ordinært uttak, men vil oftest tas ut underveis i mesterskapene / 
verdenscuprundene. 

 
 

http://www.renutover.no/
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Uttaksløp 2022 

Sammenfatting av uttaksløp er presentert under. Se spesifikke uttakskriterier for mer informasjon.  

 

 
 

Spesifikke uttakskriterier 2022 

Uttaksløpene under er IKKE rangert med tanke på hvilke løp som vektlegges mest. 
 

Verdenscup, Sverige 26.-29.5  

• Offentliggjøring av uttak: 18.5 

• Inntil 8 dameløpere og 9 herreløpere (inkl. Kasper Fosser sin personlige plass)  
 
Uttaksløp 

- NC sprint og NM knockoutsprint, Jessheim 29.-30.4 

- VM-uttaksløp, Danmark 14.-15.5 

 

VM, Danmark 26.-30.6 

• Offentliggjøring av uttak: 1.6 

• Inntil 3 dameløpere og 3 herreløpere per distanse.  
Eventuelle verdenscupledere får ekstra personlige plasser.  

 
Uttaksløp 

- VM-uttaksløp, Danmark 14.-15.5 

- Verdenscup, Sverige 26.-29.5 

 

World Games, USA 15.-17.7 

• Offentliggjøring av uttak: 1.6 

• Inntil 2 dameløpere og 3 herreløpere (inkl. Kasper Fosser sin personlige plass).  
 
Uttaksløp 

- VM-uttaksløp, Danmark 14.-15.5 

- Verdenscup, Sverige 26.-29.5 

NC+NM sprint VM-uttaksløp WCup Sverige EM-uttaksløp WCup (ind) NM-sprint O-Festivalen NM-uka

29-30.4 14-15.5 26-29.5 5.-6.6 2022  22.06 24-26.6 8. & 10.9

World Cup Sverige X X

VM Danmark X X

World Games X X

EM Estland X X

Student-VM X X X

World Cup Sveits X X
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EM, Estland 3.-7.8 

• Offentliggjøring av uttak: 9.6 

• Inntil 8 dameløpere og 9 herreløpere (inkl. Kasper Fosser sin personlige plass). Eventuelle 
verdenscupledere og/eller individuelle verdensmestere får ekstra personlige plasser.  

 
Uttaksløp 

- EM-uttaksløp, Løten 5.-6.6 

- Verdenscup (individuelt) 2022 

 
 
Student-VM, Sveits 16.-21.8 

• Offentliggjøring av uttak: 5.7 (uttak gjøres etter VM). 

• Inntil 6 dameløpere og 6 herreløpere.  

• Merk 1: I dette uttaket prioriteres løpere som ikke er kvalifisert til EM.  

• Merk 2: Mesterskapet er åpent for studenter som er født i 1997 eller senere. 
 
Uttaksløp 

- EM-uttaksløp, Løten 5.-6.6  

- NM-sprint, Skien 22.6 
- O-Festivalen, Kongsvinger 24.-26.6 

 

Verdenscup, Sveits 1.-3.10 

• Offentliggjøring av uttak: 14.9 

• Inntil 8 dameløpere og 8 herreløpere på de individuelle distansene. Eventuelle individuelle 
verdens- og/eller europamestere samt verdenscupledere, får ekstra personlige plasser.  

• Troppen skal totalt bestå av minst 9 dameløpere og 9 herreløpere, slik at vi kan stille tre stafettlag 
av hvert kjønn. 

 
Uttaksløp 

- Verdenscup (individuelt) 2022 

- NM-uka, Asker 8.-10.9 


