
Uttakskriterier sesongen 2019/2020 

World Cup   VM  EM   IBU Cup 

VM Junior YOG  

 
 
BASISREGLER FOR UTTAK 
For å bli tatt ut til WC og IBU cup må løpere være gode nok til å ha en reell mulighet til å ta 
poeng (for å kunne ta poeng må en løper ha en løpstid som er innenfor 3-4% bak snittet topp 10 
på herresiden og innenfor 4-5% bak for kvinnene). Løpere i WC og IBU cup vil fortløpende bli 
vurdert opp mot hverandre i forhold til pkt over. 
  
WC 1-5 vil brukes som grunnlag til innstilling av VM tropp og WC 1-6 og VM for distanseuttak. 
Inntil 4 løpere av hvert kjønn kan få klarsignal på et tidligere tidspunkt. For uttak WC 9 vil det bli 
lagt mer vekt på skjønn enn ved uttak foretatt tidlig i sesongen. 
   
Økonomiske hensyn vil, i tillegg til sportslige vurderinger, ha betydning for størrelsen på lagene 
som blir sendt ut på representasjon. Derav brukes ordlyden inntil på antall deltagere på de ulike 
uttak. 
  
Norge kan også oppnå ekstra plasser i WC 9 dersom vi har utøvere topp10 i IBU Cup 
sammenlagt. Norge kan få inntil to ekstra plasser for WC 9. For en eventuell ekstrakvote (to 
beste innenfor 10 beste IBU Cup sammenlagt) vil følgende argument bli vurdert: 

- Alder og løpere som NSSF ønsker å gi internasjonal konkurranseerfaring 
- Løperes form 
- Økonomi 
- Prioritering i forhold til andre konkurranser 

Norge kan også få en ekstra plass i WC 9 gjennom å ha beste junior i junior VM. 
 
 
Alle løpere som skal ut og representere, både på junior og seniornivå, skal helseklareres i 
forhold til NSSF sine rutiner.  
 
   
BRUK AV SKJØNN VED UTTAK TIL SENIORREPRESENTASJON 
Eksempel på hva som kan legges i begrepet skjønn: 

- Tidligere toppresultater i mesterskap 
- Løpere som innehar spesielle kvaliteter som laget har bruk for. Eksempel på dette er 

stafettløpere til VM-laget 
- Unge løpere kan bli prioritert foran eldre løpere 
- Vurderinger rundt prinsippet om å gi tilbud om internasjonal konkurranseerfaring til 

løpere som er på et stadium i karrieren hvor dette vil kunne anses som viktig erfaring 
for videre utvikling 

Kriteriene er laget under forutsetning av at det ikke kommer store endringer i 
reglement/terminliste fra IBU.  
 



WC 1-3 1-22. desember 2019 
WC 1:  Østersund / Sverige  29.11 – 08.12   Sprint + mix & singelmix + ind+ stafett  
WC 2:  Hochfilzen / Østerike  12. - 15.12   Sprint + jaktstart + stafett 
WC 3:  Le G. Bornand / Frankrike 18. - 22.12  Sprint + jaktstart + fellesstart 
 
Deltakere:  
- Inntil 6 kvinner og inntil 6 menn 
 
Kriterier:  

a. Løpere på elitelandslag tas i utgangspunktet ut til WC 1 i Østersund. Løper/løpere som 
utmerker seg på sesongåpning Sjusjøen kan bli vurdert. Inntil 4 løpere av hvert kjønn på 
elitelandslag, som er individuelle medaljekandidater til VM, kan forhåndsutas til WC 1-3 

b. Internasjonale resultater 
c. Nasjonale resultater 

 
 

Uttak:   
- Innen 18 november for WC 1. Evt supplerende uttak innen 9 desember for WC 2 og innen 16. 
desember for WC 3 
 
  
 
 
WC 4-6,  7-26. januar 2020 
WC 4:  Oberhof / Tyskland  06.- 12.01  Sprint + stafett + fellesstart 
WC 5:  Ruhpolding / Tyskland 13.-19.01   Sprint + stafett + jaktstart 
WC 6: Pokljuka/ Slovenia  20.-26.01  Ind. + mix & singelmix + fellesstart 
 
Deltakere:  
- Inntil 6 kvinner og inntil 6 menn 
 
Kriterier:  

d. Løpere som er blant de 10 beste i WC sammenlagt, eller har to plasseringer blant de 
seks beste i enkeltrenn i WC er automatisk kvalifisert for WC 4-6 

e. Internasjonale resultater 
f. Nasjonale resultater 

 
Uttak:  
- Innen 23 desember for WC 4, innen 13. januar for WC 5 og innen 20 januar for WC 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
VM  12-23 februar 2020  Anterselva 
VM:  Anterselva/ Italia 12.-23.02 Mix stafett + sprint + jaktstart + normal + singel mix  

+ stafett + fellesstart 
 
Deltakere: 
- Inntil 5 kvinner og inntil 6 menn (pga tittelforsvarer og derfor 5 menn på start sprint) 
 
Kriterier:  
- For troppen gjelder resultat fra WC 1-5  
- For distanseuttak gjelder WC 1-6 og VM 
 
Uttak:   
-  Innen 20 januar:  Inntil 4 løpere av hvert kjønn kan få klarsignal på ett tidligere  
   tidspunkt. 
- Distanseuttak for sprint innen 28 januar. 
- Enkeltløpere kan også få klarsignal for distanser på ett tidligere tidspunkt. 
 
 
 
WC 7-9,  3-17 februar 2020 
WC 7:   Nove Mesto/ Tsjekkia  02.-08.03  Sprint + stafett + fellesstart 
WC 8:  Kontiolahti/ Finland  09.-15.03  Sprint+jaktstart+singelmix&mix 
WC 9:  Holmenkollen/ Norge  16.03-22.03  Sprint, jaktstart, fellesstart 
 
Deltakere:  
WC 7+8   Inntil 6 kvinner og inntil 6 menn. 
WC 9   Inntil 6 kvinner og inntil 6 menn 

+ evt ekstra kvote begge kjønn fra Ibu cup(2)/ jr.VM(1) 
 
Kriterier:  

a. Internasjonale resultater 
b. Nasjonale resultater  

 
Uttak: 
- Innen 24 februar for WC 7 
- Innen 9 mars for WC 8 
- Innen 16 mars for WC 9 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
IBU Cup 1 , 25 november – 1 desember 2019 
IBU Cup 1:  Sjusjøen/ Norge   Sprint + sprint + jaktstart 
 
Deltakere:  
- Inntil 6 kvinner og inntil 6 menn 
 
Kriterier: 
- Sesongstart Sjusjøen 15-17. november 
- Inntil 2 kvinner og 2 menn kan tas ut på skjønn 
 
Uttak:  
- Innen 18. november  
 
 
 
 
IBU Cup 2+3, 9-21. desember 2019 
IBU Cup 2: Ridnaun / Italia  09-15.12 Singelmix og mix + sprint + jaktstart 
IBU Cup 3: Obertilliach / Østerrike 16-21.12 Normal + Supersprint + Sprint  
 
Deltakere:  
- Inntil 10 utøvere.  
 
 Kriterier: 

a. Internasjonale resultater 
b. Nasjonale resultater  

 
Uttak:  
- Innen 2 desember  
- Evt supplerende uttak innen 16 desember 
  
 
 
 
IBU Cup 4+5  6.-19. januar 2020 
IBU Cup 4:  Osrblie /Slovakia  06-12.01  sprint + sprint  
IBU Cup 5:  Duszniki Zdroj/ Polen  13-19.01  sprint + sprint  
 
Deltakere:  
- Inntil 10 utøvere 
 
Kriterier: 

a. Internasjonale resultater 
b. Nasjonale resultater  
 

Uttak:  
- Innen 23 desember 
 
 



 
 
IBU Cup 6+7   03-15. februar 2020  
IBU Cup 6:  Arber / Tyskland  03-09.02  normal + sprint + jakt 
IBU Cup 7: Martell / Italia   10-15.02  sprint + sprint + fellesstart  
 
Deltakere: 
Inntil 10 utøvere 
 
Kriterier: 

a. Internasjonale resultater 
b. Nasjonale resultater  

 
Uttak: 
Innen 27 januar 
 
 
 
 
IBU EM   24. februar – 01. mars  2020 
EM   Otepaeae/ Estland  Individuell + singelmix og mix + sprint + jakt  
 
Deltakere:  
- Inntil 6 kvinner og inntil 6 menn 
 
Kriterier: 

a. Internasjonale resultater 
b. Nasjonale resultater  
 

Uttak:  
- Innen 10 februar  
 
 
 
 
IBU Cup 8   02-08. mars 2020  
IBU CUP 7: Minsk/ Hviterussland   supersprint + sprint  
 
Deltakere: 
Utøvere som har reel mulighet bli å bli topp 10 sammenlagt 
 
Kriterier: 

a. Internasjonale resultater 
b. Nasjonale resultater  

 
Uttak: 
Innen 1 mars 
 
 
 
 



 
 
 
Junior VM, 25 januar- 3 februar 2020 
Junior-VM  Lenzerheide/ Sveits       Normal, stafett, sprint, jaktstart 
 
Deltakere:   
Inntil 5 kvinner og inntil 5 menn i junior (20-22 år, født 1998-2000). 
Inntil 4 kvinner og inntil 4 menn i ungdom (18-19 år, født 2001-2002) 
 
Kriterier:  

a. Internasjonale resultater 
b. Sammenlagt plassiffer av konkurransene i junior NC/ mønstringsrenn 13-15.12 og NC 

03-05.01, der 1 av 4 løp kan strykes. Om likt på plassiffer, teller beste plassering(er), og 
deretter evt beste totaltid  

c. Inntil en kvinne- og en mann kan tas ut på skjønn i hver av klassene junior og ungdom 
 
Uttak: 
- Innen 8 januar 
 
 
 
 
YOG 2020 Lausanne 9-16 januar 
 
Deltakere:   
4 kvinner og inntil 4 menn i ungdom (17-18 år, født 2002-2003) 

 
Kritetrier:  

- 2 beste kvinner og 2 beste menn, født 2002, i NC sammenlagt sesongen 2018/2019 
- 2 beste kvinner og 2 beste menn, født 2003, i HL sesongen 2018/2019 

o Rangert etter totalt plassiffer, deretter evt beste plasseringer, og deretter evt 
beste totaltid  

 
Reserver vil være 2002 modeller. 
De som tas ut til YOG av 2002 modeller er ikke aktuell for junior VM. 
 
Egenandel vil være kroner 4000,- per utøver. 
 
 
Uttak: 
Forbundet innstiller til uttak, mens det er Olympiatoppen som gjør det endelige og formelle 
uttaket 16. desember og forutsetter blant annet at helseattest er levert og godkjent 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 


