Uttak Skeet WC Kypros
Event
Sted
Dato
Øvelser

World Cup Kypros
Larnaca
30.04.17 – 02.05.17
Skeet kvinner, Skeet menn, Skeet Mixed Team

Uttakskriterier
Det henvises til uttaksregler 2017, gjeldende for alle grener. Uttaksreglene er
vedlagt til slutt i dette dokumentet.
For WC Kypros er det ikke praktisk mulig å gjennomføre et ønsket antall uttaksstevner
på grunn av vinterforholdene her hjemme og tidsfristen for påmelding som er 28.03.17.
Derfor benyttes punktet ”Der uttaksstevner ikke gjennomføres, benyttes skjønn i
vurdering om det skal sendes utøvere til den aktuelle konkurranse.”
Det er resultater og prestasjoner de siste to sesongene og årets forsesong, samt
rapporter og tilbakemeldinger på treningsinnsats og forberedelser til inneværende
sesong fra utøvere og trenere som legges til grunn for uttaket.
Uttak Kvinner Senior
Malin Farsjø
Barbro Breivik
Karoline Celius
Uttak Menn Senior
Tom Beier Jensen
Jonas Filtvedt
Ole Eilif Undseth
Henrik Fylling (MQS)
Begrunnelse
De kvinnelige skytterne til WC Kypros er ikke direkte kvalifisert individuelt, men gis
sjansen til å reise ned og skyte som et lag, med tanke på mesterskap senere i sesongen.
Utøverne er hardtsatsende og viser både kvalitet og utvikling så langt i sesongen.
Med deltakelse i WC Kypros gis disse skytterne mulighet til å jobbe som lag og samtidig
sikre seg verdifull internasjonal matching, som kan være avgjørende hvis de senere i
sesongen kvalifiserer seg til EM eller VM. NSF ser på dette uttaket som et viktig signal
om at vi satser på kvinnelige lerdueskyttere og at Malin, Barbro og Karoline innehar de
kvaliteter som er nødvendig for å kunne bli sterke internasjonale skyttere på sikt.
Blant herrene har de tre uttatte skytterne til selve konkurransen, tidligere vist høyt
internasjonalt nivå. Tom og Ole har vært i verdenstoppen over tid og vant senest i 2015
lagsølv i EM. Jonas var vår beste skytter i 2016. Alle tre jobber solid foran denne
sesongen og vi er trygge på at utøverne har evne og kvalitet til å prestere på høyeste
internasjonale nivå.

De tre etablerte utfordres av blant annet unge Henrik Fylling, som i Kypros GP nylig, var
Norges beste skytter. Henrik er i flott utvikling og gis nå muligheten til å skyte sammen
med de beste i verden. Denne gang som MQS utenfor selve konkurransen, men han
skyter samtidig som alle de andre og med samme skyteprogram. Dette er et viktig steg
videre i hans satsing.
Hvilke skyttere som skyter den nye Skeet Mixed Team-konkurransen avgjøres senere.

Uttaksregler 2017
Det skal alltid være en ære å representere Norge i internasjonale konkurranser og
mesterskap. Det er viktig for Norges Skytterforbund å være trygg på at de riktige
skytterne blir tatt ut.
En skytter som vil representere Norge skal kunne vise til
-

Seriøs satsing og/eller internasjonal kvalitet
God sportslig adferd (Fair Play)
Evne til å samarbeide med andre utøvere, trenere og ledere
Anstendig opptreden også utenfor skytebanen

Ved tvil om en eller flere av disse punktene, vil skytteren selv bli kontaktet og få mulighet
til å uttale seg før uttak.
Oppgitte uttaksstevner/vurderingsstevner foran den aktuelle konkurransen i hver gren
leder til en rangering av skyttere. Sportssjef gjør uttak med bakgrunn i rangering og
kriterier oppgitt over. Hvis ikke tiltenkt kvote/lag fylles opp av kvalifiserte skyttere, står
sportssjef fritt til å ta ut utøvere på laget uavhengig av rangering.
Skjønn kan benyttes ved uttak ved helt særskilte anledninger. Dette kan eksempelvis
være ved forfall til uttaksstevner grunnet sykdom, skader, studier, jobb, dødsfall i
familien eller lignende. Skjønn skal kun benyttes unntaksvis.
Juniorer har i prinsippet mulighet til å kvalifisere seg til seniorkonkurranser, med
mindre annet er angitt før kvalifisering til den aktuelle konkurranse. Ranking utarbeides
samlet junior og senior, der dette er aktuelt. Juniorer kan ikke pålegges å skyte senior,
juniorer kan heller ikke kreve å få skyte senior, men kan få muligheten etter individuell
vurdering.
Der uttak begrenses på grunn av økonomi eller kvotetildelinger, blir det gjort en
totalvurdering for å finne den riktige troppen, som har best utgangspunkt for å prestere
i de aktuelle konkurranser, alt sett under ett. Her kan både allroundere og spesialister
prioriteres, målt opp mot hva som vektlegges av kriterier i vurderingen. Antatte
muligheter i både individuelle konkurranser og lagkonkurranser vektlegges.
Til World Cup-konkurranser blir eventuell deltagelse som MQS-skytter utenfor
konkurranse, prioritert unge skyttere. Etablerte skyttere kjemper i utgangspunktet om
deltagelse i selve konkurransen, men kan tildeles MQS i øvelser de ikke er kvalifisert i,

hvis det er ledig plass som MQS, og utøveren er til stede for å skyte annen eller andre
øvelser.
Til World Cup-konkurranser som Norges Skytterforbund ikke velger å sende utøvere,
eller ikke fyller opp tildelte kvoter, kan utøvere søke om å få delta på egen regning.
Søknad sendes skriftlig til sportssjef. Aktuelle utøvere er de som har tidligere erfaring
med slike konkurranser, vi er sikre på kan representere Norge på en skikkelig måte og
som innehar godt internasjonalt sportslig nivå.
Der uttaksstevner ikke gjennomføres, benyttes skjønn i vurdering om det skal sendes
utøvere til den aktuelle konkurranse.
Rangering etter uttaksstevner gjøres offentlig på NSF sine nettsider og/eller FB-sider.
Uttak blir offentliggjort på nettsider og FB. Ved uenighet om uttak kan klage,
kommentarer eller spørsmål sendes sportssjef Tor Idar Aune på mail.
Stjørdal 20.02.17
Tor Idar Aune
Sportssjef
Norges Skytterforbund
tori@skyting.no
+47 908 47 231

