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NSF’s Uttakskriterier senior sesongen 2022/2023 

 

 

• NSF legger følgende prinsipper og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2022/2023 
 

• NSFs styre har ansvar for uttak og har delegert ansvaret for uttakskriterier og uttak til 
internasjonal representasjon til oppnevnt uttakskomite, hurtigløp. 

 

• Uttakskomiteen består av Petter Andersen (leder), Edel Therese Høiseth, Arne 
Skuterud, Eskil Ervik og Wouter olde Heuvel. 
 

 
1. Uttaksregler World Cup 1 til 6 

 
World Cup kalender, regler og kvoter: 
https://www.isu.org/docman-documents-links/isu-files/documents-
communications/isu-communications/29367-isu-communication-2505/file 
 

 
• Landslagstrenere kan gjøre sportslig vurdering på siste plass i uttaksløp på hver 

distanse i henhold til kvoteplasser på distansen. 
 

• Til WC 1 vil Landslagstrenere gjøre sportslig vurdering til 1 plass per distanse, i forhold 
til hvem som starter i A eller B-gruppe av uttatte løpere.  
Resterende plasser i A-gruppe tildeles basert på resultat i uttaksløp ut ifra tildelte 
kvoteplasser. 
 

• Løpere som er kvalifisert til A-gruppe i World Cup, blir tatt ut til neste World Cup så 
lenge ikke skade, sykdom, treningsnivå/fravær eller klar formsvikt skulle tilsi noe annet. 
 

• NSF vil fylle tildelte kvoter på samtlige distanser for begge kjønn i World Cup 1 og 2 
dersom sportslig nivå tilsier dette. 
 

• ISU har pr.06.10.2022 ikke publisert communication som omhandler kvoterplasser til 
mesterskapene sesonger 2022/23. Vi må derfor komme tilbake med et tilleggsskriv for 
justeringer av lag med tanke på å skaffe flest mulig kvoteplasser i henhold til prioritert rekkefølge 
for kvoteplasser. 
Norge må skaffe kvoteplasser til mesterskapene og vi må kanskje gjøre noen justeringer i forhold 
til hvem som går hvilke distanser i World Cup for at vi skal skaffe kvoteplasser. 
Uttakskomiteen har valgt å prioritere viktigheten av kvoteplasser i følgende rekkefølge: 
1 VM Enkeltdistanser 
2 EM Sprint sammenlagt/Allround 
3 Kvoter til World Cup neste sesong(2023/2024) 

https://www.isu.org/docman-documents-links/isu-files/documents-communications/isu-communications/29367-isu-communication-2505/file
https://www.isu.org/docman-documents-links/isu-files/documents-communications/isu-communications/29367-isu-communication-2505/file
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Presisering:  
 
World Cup 1 Stavanger: 
Løpere som tas ut til World Cup 1 må ha oppnådd ISU kvalifiseringskrav. 
Vi fyller kvotene med de som har oppnådd ISU kvalifiseringskrav. 
Ingen egenandeler til WC1 i Stavanger. 
 
World Cup 2 Heerenveen: 
Vi fyller kvotene med kvalifiserte løpere som har oppnådd ISU kvalifiseringskrav. 
Egenandel på 5.000.-kr for løpere som går i B-gruppa. 
 
World Cup 3 og 4 Calgary: 
Løpere som viser at de holder et sportslig nivå tilsvarende topp 10 i B-gruppa får reise. 
Egenandel på 25.000.-kr for løpere som går i B-gruppa. De som går lagtempo menn og 
Team sprint menn i Calgary får fritak for egenandel. Grunnet regjerende mestere i OL og 
VM. 
Uttakskomite kan sammen med landslagsledelse gjøre sportslige vurderinger utover 
dette. 
 
World Cup 5 og 6 Tomaszow: 
Vi fyller kvotene med kvalifiserte løpere som har oppnådd ISU kvalifiseringskrav. 
Egenandel på 7.500.-kr for løpere som går i B-gruppa. 
 
 
4 Lagtempo og lagsprint: Landslagstrenere tar ut løpere som skal delta på lagøvelser. 
 
5 Fellesstart: 

NM Enkeltdistanser er uttak: 1 plass på fellesstart i NM Enkeltdistanser får automatisk en 
plass om ISU tidskrav er oppnådd på en av enkeltdistansene. Landslagstrenere kan gjøre 
sportslig vurdering til den andre plassen. 

       
6 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 
 

7 For representasjonsoppgaver kan to – (2) plasser i troppen være opp til 
landslagstrenere. Dette i tilfelle sykdom/skade/uhell og/eller andre treningsfaglige 
vurderinger. 

 
 
Kvalifiseringsløp for World Cup sesongen 2022/23 
 
•    Uttak WC 1 og 2: NM Enkeltdistanser Hamar 28-30.oktober 2022. 
 
•    Uttak WC 3-4, prestasjoner i WC 1-2. 
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•    Uttak WC 5-6, prestasjoner i WC 1-4, NM Senior Sprint/Allround 
 
Landslagstrenere kan gjøre sportslig vurdering på siste plass i uttaksløp på hver distanse i 
henhold til kvoteplasser på distansen. 
 
Uttakskomiteen kan sammen med landslagsledelse arrangere skate-off ved behov. 
 
 
Uttak til Mesterskap 2023 
 
Uttak til EM sprint/allround og VM enkeltdistanser 2023 gjøres ut ifra World Cup løpene som er gått 
frem til mesterskapene. 

ISU har pr.06.10.2022 ikke publisert communication som omhandler kvoterplasser til 
mesterskapene sesonger 2022/23. Vi må derfor komme tilbake med et tilleggsskriv for 
justeringer av lag med tanke på å skaffe flest mulig kvoteplasser i henhold til prioritert 
rekkefølge for kvoteplasser. 
Norge må skaffe kvoteplasser til mesterskapene og vi må kanskje gjøre noen justeringer i 
forhold til hvem som går hvilke distanser i World Cup for at vi skal skaffe kvoteplasser. 
Uttakskomiteen har valgt å prioritere viktigheten av kvoteplasser i følgende rekkefølge: 

1 VM Enkeltdistanser 
2 EM Sprint sammenlagt/Allround 
3 Kvoter til World Cup neste sesong(2023/2024) 

 


