
 
 

 

 

 NSF’s Uttakskriterier for internasjonal representasjon sesongen 

2020/2021 
 

 

• NSF legger følgende prinsipper og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2020/2021. 
 

• NSFs styre har ansvar for uttak og har delegert ansvaret for uttakskriterier og uttak til internasjonal  
 

representasjon til oppnevnt uttakskomite, hurtigløp. 
 

• Uttaksutvalget består av Lasse Sætre (leder), Edel Therese Høiseth, Eskil Ervik, Arne Skuterud og  
Wouter Olde Heuvel med hurtigløpskoordinator Svenn Erik Ødegaard som sekretær (seniorer). 
 
 

 

                                             1.World Cup 
                      Norges kvoter internasjonale konkurranser senior World Cup: 

Distanser 
Kvinner Menn 

Kvot
er 

A-gr WC 
1 

Kvot
er 

A-gr WC 
1 

500 m. 3 (5) 0 4 (5) 1 

1000 m. 3 (5) 0 4 (5) 1 

1500 m. 4 (5) 0 5 (5) 3 

3000 m. 3 (5) 0   

5000 m. 3 (5)  4 (5) 0 

10000m   4  

MassStart 2 2 

Team-Sprint 1 lag 1 lag 

Lagtempo 1 lag 1 lag 

(5)På hjemmebane kan vi stille med antall som er angitt i parentes på hver distanse.   
 

             ISU har satt opp følgende kvalifiseringstider for å kunne delta i WC 2020/2021: 

 

       

Kvalifiseringstidene må være oppnådd etter 01.07.2019. 

ISU har satt opp tabell for tider oppnådd i Salt Lake og Calgary, de i kolonne er på lavlandsbane. 



 
 

 

 

 

                                   Europamesterskapet (Allround/Sprint): 
 Kvinner  Menn 

Sprint 2  3 
Allround 3  3 

 

• For EM blir kvoteplasser tildelt på bakgrunn av resultater i World Cup 1-4. 

• Uttaket av kvoteplasser til EM, baserer seg på regel 208, § 5c 
 

                                                   VM enkeltdistanser:  
Distanser Kvinner Menn 

500 m. ? ? 
1000 m. ? ? 

1500 m. ? ? 

3000 m. ?  

5000 m. ? ? 

10000m  ? 

MassStart ? ? 

Team-Sprint ? ? 

Lagtempo ? ? 

 

• For både VM enkeltdistanser, blir kvoteplasser tildelt venter svar fra ISU 
 

• Uttaket av kvoteplasser VM enkeltdistanser, baserer seg på regel 208, § 5c. 
 

• Ytterligere detaljer vil bli gitt i en egen Communication. 
 

 
 

                                                          2. Økonomi 

• NSF skal tilstrebe å dekke kostnader ved deltakelse i konkurranser som er arrangert i ISU’s 

regi (EM, VM (senior) og World Cup (senior) eller erstatningsløp for World Cup) i størst mulig 

grad innenfor forsvarlige økonomiske rammer*. 

 

*NSF kommer med nærmere opplysninger om egenandeler. 

 

 



 
 

 

 

 

                                                  

3. Uttaksregler sesongen 2020/2021 EM, WC og VM enkeltdistanser 

 

• Uttakskomiteen tar ut løpere som skal representere Norge. 

Løpere som tas ut er forventet å inneha et sportslig nivå tilsvarende poengplass i B-Gruppe World Cup. * 

*Uttakskomite kan sammen med landslagsledelse gjøre sportslige vurderinger utover dette. 

 

•Lagtempo og lagsprint: Landslagstrenere tar ut løpere som skal delta på lagøvelser. 

 

•Fellesstart: Uttak av løpere til fellesstart vurderes av uttakskomiteen. Uttak til fellesstart skjer på 

bakgrunn av vurdering av den enkelte løpers sportslige nivå. 

 

•Utøvere som er tatt ut til en distanse i et World Cup stevne, kan delta på andre distanser 

 i samme World Cup stevne dersom Norge har ledig kvote/plass. 

 

•For representasjonsoppgaver kan to – (2) plasser i troppen være opp til landslagstrenere.  

Dette i tilfelle sykdom/skade/uhell og/eller andre treningsfaglige vurderinger. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Kvalifiseringsløp sesongen 2020/21 SENIOR: 

EM sprint og EM allround 

Prestasjoner etter Uttaksløp 12-13.12. Vurderes forhåndsuttak: 

 

Resultater Uttaksløp 12-13.12 og NC-6: 

 

Sammenlagt Sprint Damer/Herrer  

Resultat av beste 500 og beste 1000.  

 

Sammenlagt Allround Damer/Herrer  

Resultat av beste 1500 og beste 3000 (Damer) 

Resultat av beste 1500 og beste 5000 (Herrer)  

WC Boble 

Uttaksløp 12-13.12 og NC-6:  

Resultater enkeltdistanser  

  

VM enkeltdistanser 

  

Prestasjoner i EM for forhåndsuttak. 

WC boble internasjonale løp 1-2. 

 

 

MESTERSKAP sesongen 2020/2021: 

NORSKE MESTERSKAP: https://www.skoyteforbundet.no/hurtiglop/terminliste/ 

INTERNASJONALE MESTERSKAP: https://isu.org/events/eventdetail/12202/-/isu-world-speed-skating-

championships?templateParam=11 

 

https://www.skoyteforbundet.no/hurtiglop/terminliste/
https://isu.org/events/eventdetail/12202/-/isu-world-speed-skating-championships?templateParam=11
https://isu.org/events/eventdetail/12202/-/isu-world-speed-skating-championships?templateParam=11

