
  
  

 

 

Uttakskriterier 2020 - Junior 

Uttakskomité (UK) Junior 

UK vil bli opprettet av landslagssjef og styrets representant for toppidrett våren 2020. 

Uttaksprosess: 

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

2.  Styrets representant for toppidrett, 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 

 

 

 

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 1. april 2020. 
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Generelle uttakskriterier 

• Skjønn danner hovedgrunnlaget for uttaket. 

• 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 

- Junior VM, 25.juni-4.juli 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 pr. 

mail onsdag 3. juni og offentliggjøres på orientering.no torsdag 4. juni 

o Uttaket gjøres på bakgrunn av skjønn. I skjønnet inngår følgende:  

o Granskningsløp, 21.mai (NM sprint) Haugesund IL, 30.mai (løpstest), 31.mai 

(langdistanse) og 1.juni (mellomdistanse) OL Tønsberg og Omegn (innlagt i 

pinseløpene). 

o Inntil 2 plasser av hvert kjønn skal kunne tildeles på bakgrunn av sprintløp 21.5. 

o Inntil 2 plasser av hvert kjønn skal kunne tildeles på bakgrunn av MD og LD, 31.mai 

og 1.juni. 

o Resultater fra løpstest vil bli vektet ved tvilstilfeller. 

 

 

- EYOC 18-23. juni i Ungarn 

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 

pr. mail tirsdag 4. juni og offentliggjøres på orientering.no onsdag 5. juni 
 

o Uttaket gjøres på bakgrunn av skjønn. I skjønnet inngår følgende:  

o Granskningsløp, 21.mai (NM sprint) Haugesund IL, 30.mai (løpstest), 31.mai 

(langdistanse) og 1.juni (mellomdistanse) OL Tønsberg og Omegn (innlagt i 

pinseløpene). 

o Inntil 2 plasser av hvert kjønn skal kunne tildeles på bakgrunn av sprintløp 21.5. 

o Inntil 2 plasser av hvert kjønn skal kunne tildeles på bakgrunn av MD og LD, 31.mai 

og 1.juni. 

o Resultater fra løpstest vil bli vektet ved tvilstilfeller. 

 
 

 


