
  

  
  

UTTAKSKRITERIER - STAFETT NM SENIOR  
 
1. Formålet med uttaket: Stille med minst ett lag som har vinnersjanser i stafetten under NM 

senior. Uttakskriteriene gjelder kvinner og menn.  

2. Uttakskomiteen og komiteens leder utnevnes av styret. Komiteen skal ha medlemmer fra 
forskjellige klubber, og bestå av en kvalifisert trener på høyt nivå, kretsens leder under NM og 
en klubbtrener. Minst en i komiteen bør ha god kjennskap til utøvere av begge kjønn. 
Uttakskomiteen kan innhente opplysninger om løperne under uttaksprosedyren.   

3. Løpere på elitelaget til NSSF er automatisk kvalifisert så sant de er skade- og sykdomsfrie.   

4. Uttaket skjer umiddelbart etter siste renn før stafetten eller, hvis stafetten er første renn 
under NM, skal uttaket gjøres senest tre dager før stafetten. Startrekkefølgen bekjentgjøres 
senere etter individuell samtale med løperne.   

5. Etter laguttaket skal det, hvis mulig, avholdes et møte for løpere og ledere der alle blir 
informert om uttaket. Uansett legges laguttaket ut på kretsens facebookgruppe/hjemmeside.  
Det skal ikke være rom for diskusjon av uttaket. Komiteen skal kunne begrunne uttaket 
skriftlig hvis behov.   

6. Sammenlagt tid etter øvelsene forut for stafetten samme uke skal danne utgangspunkt for 
uttaket. Dersom stafetten er første øvelse under NM, skal sammenlagtstillingen i 
Norgescupen danne utgangspunkt for uttaket. I tillegg skal prestasjoner i NC, EC, WC og 
VM/OL telle med.  

7. Skjønn kan brukes i tvilstilfeller. Skjønn brukes også ved uhell i NM-konkurransene, så som 
stavbrekk, skibrekk og andre uhell som løperen under konkurransen ikke var i stand til å 
kontrollere. Lederen av komiteen avgjør hva slags uhell som skal telle i hvert enkelt tilfelle.   

8. Spesielle forhold: En juniorløper kan settes inn på laget hvis uttakskomiteen mener dette er 
det beste for å oppnå medalje eller for å få det beste laget. Løperen må da ha dokumentert 
høyt prestasjonsnivå i flere konkurranser enn bare NM. For juniorløperen gjelder kun sprint 
og jaktstart i NM og eventuelt tidligere NC-renn som sammenligning mot den seniorløperen 
han konkurrerer mot for å bli tatt ut til stafettlaget- se også punkt 6 og 7.   

9. Etappene fordeles av uttakskomiteen med kretsens utvalgte trener som suveren koordinator. 
Etappene kan også fordeles ved at utøverne selv bestemmer rekkefølgen. Løperne skal da få 
lov til å avvikle eget møte, og bruke den tid de trenger på å fordele rekkefølgen innad i laget.   

10. Etappene bør fordeles etter følgende kriterier så langt det er fornuftig:  
1. etappe: nest beste skytter eller beste skytter.  
2. etappe: dårligste skytter.  
3. etappe: tredje beste skytter.  



4. etappe: den løperen som etter uttakskomiteen eller løpernes vurdering er sterkest 
mentalt på standplass. Denne løperen bør også inneha en viss fart i sporet.  
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