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BASIS 

 Styret i NSSF legger rammene for driften av landslagene (budsjett, gruppestruktur 
mm.).  

 Idrettssjef foretar uttak etter innstilling fra landslagstrenerne, og etter dialog med 
utviklingssjef og Visepresident sport og det enkelte lags medisinsk ansvarlige lege.  

 Trenerne bør ansettes før laguttak.  

 Landslagstrenerne innhenter nødvendig informasjon gjennom samtaler med 
løpere og trenere og det enkelte lags medisinsk ansvarlige lege.. 

 For alle uttak vil det måtte legges til grunn en helhetsvurdering. 

 Det skal legges vekt på utviklingspotensial, samt vilje og mulighet til å satse. 

 Løpernes evne til å være med å skape et godt lagmiljø skal tas med i 
helhetsvurderingen. 

 Det at en løper har verdifulle/spesielle kvaliteter som kan utnyttes av hele laget 
kan vektlegges. 

 Utøver som av medisinske grunner ikke lenger er tilstrekkelig trenbar for å oppnå 
NSSFs mål på idrettsmessig prestasjon, kan settes ut av laget i sesongen. 

 
 
ELITELAG 

 Resultater i internasjonale konkurranser teller mest.  Deretter resultater i NM, NC 
og sesongstart/mønstringsrenn. 

 Nye kandidater går foran etablerte løpere som har vært på NSSFs landslag i flere år 
og ikke viser gode nok resultater eller framgang. 

 Hvis ikke spesielle forhold tilsier noe annet, bør alle ha minst 2 år på laget. 
 
 
UTVIKLINGSLAG SENIOR 

 Resultater fra internasjonale konkurranser teller mest, men resultater fra NM, NC 
og mønstringsrenn vil telle mer enn ved uttak av elitelag. 

 Nye kandidater går foran etablerte løpere som ikke viser gode nok resultater eller 
framgang. 

 Laget er i utgangspunktet et lag for yngre seniorer. 

 Hvis ikke spesielle forhold tilsier noe annet, bør yngre seniorer og nye løpere ha 
minst 2 år på laget. 

 
 
UTVIKLINGSLAG JUNIOR 

 Resultater fra internasjonale konkurranser teller sammen med NM og NC. 

 Laget kan suppleres med nye løpere i løpet av treningssesongen. 

 Laget er i utgangspunktet for juniorer (19-21). 

 Hvis ikke spesielle forhold tilsier noe annet, bør alle ha minst 2 år på laget. 


