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Uttakskriterier 2021 - Junior 

Uttakskomité (UK) Junior 

Leder: Håvard Haga, Sportslig utviklingsansvarlig  

Medlem: Fanny Horn Birkeland, Jenteprosjektansvarlig  

Medlem: Janne Salmi, Landslagssjef 

Uttaksprosess: 

1.  UK gjør uttak av landslag til de ulike aktivitetene under. 

2.  Styrets representant for toppidrett, Hanne Staff, er kontroll- og godkjenningsinstans i forhold 

til om uttaket har blitt gjort etter gjeldende uttakskriterier og i henhold til forbundets 

målsetting (tingvedtak). 

3.  Uttak offentliggjøres på http://www.orientering.no og i pressemelding. 

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:  

Overordnet ansvarlig: Sportslig Utviklingsansvarlig Håvard Haga, havard.haga@orientering.no / 

+4791802309  

 

 

 

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. Fristen for dette er 01. juni 2021. 
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Generelle uttakskriterier 

• Løperens prestasjonsnivå vurdert mot et antatt internasjonalt toppnivå for juniorer er 

underliggende for et hvert uttak. 

• For JWOC gjelder at eldre juniorer (D/H19-20) går foran yngre juniorer (D/H17-18) ved  

marginale forskjeller.   

• Ved deltakelse på mesterskap er det overordnede å utvikle prestasjoner på lang sikt. Laget skal 

levere løpere som kan prestere på ett av verdens beste seniorlandslag. Alle løpere skal derfor 

løpe alle distanser i mesterskapene. 

 

 

Uttaksløp 

- JWOC, 5.-10. september i Tyrkia  

Det tas ut 6 damer og 6 herrer. Alle skal løpe alle distanser. I tillegg tas det ut 2 

hjemmeværende reserver av hvert kjønn. Uttaket formidles til de uttatte løperne og reserver 8. 

august og offentliggjøres på orientering.no samme dag. 

Laget tas ut ved en skjønnsmessig vurdering av prestasjonene i følgende uttaksløp: 

o 18.06 - NM sprint, IL Heming 

o 26.06 - Norsk O-festival mellom, Kongsberg OL 

o 27.06 - Norsk O-festival lang, Kongsberg OL 

o 06.08 - Uttaksløp JWOC sprint Røros 

o 07.08 - Uttaksløp JWOC lang mellomdistanse Tynset 

Uttaksløpene i august vil telle litt mer enn de andre. 

Tidligere resultater både internasjonalt og nasjonalt kan bli vektlagt i spesielle tilfeller, som 

f.eks. ved avlysning av arrangement.  

 

- EYOC 20.-22 august i Litauen 

Det tas ut 4 damer og 4 herrer. Alle skal løpe alle distanser. I tillegg tas det ut 2 

hjemmeværende reserver av hvert kjønn. Uttaket formidles til de uttatte løperne og reserver så 

fort som mulig etter siste uttaksløp, og publiseres deretter på www.orientering.no  

 

Laget tas ut ved en skjønnsmessig vurdering av prestasjonene i følgende uttaksløp: 

 

o 18.06 - NM sprint, IL Heming 

o 26.06 - Norsk O-festival mellom, Kongsberg OL 

o 27.06 - Norsk O-festival lang, Kongsberg OL 

 

http://www.orientering.no/
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Uttak av 17-18-åringer til JWOC 

Det er mulig å bli tatt ut til JWOC som 17-18-åring, men det er ikke mulig å løpe både EYOC 

og JWOC. Dersom en løper som allerede er tatt ut til EYOC, kvalifiserer seg til JWOC, vil 

plassen i EYOC gå til 1.reserve.  

 

 

Covid-19 

Det er nå usikkert hva som skjer med tanke på retningslinjer fra myndighetene. Denne 

usikkerheten gjør at man har gjort seg noen tanker med tanke på uttak til juniormesterskap. 

Det er blitt tatt med fler uttaksløp enn vanlig til JWOC, i tilfelle noen uttaksløp må avlyses 

eller flyttes.  

Dersom ingen av uttaksløpene kan gjennomføres, vil det komme mer info om uttak til EYOC 

og JWOC. Både tidligere resultater og regionale konkurranser kan potensielt bli brukt i en slik 

situasjon.  


