
Uttakskriterier OL-Trap Senior 2018 
 
Følgende uttakskriterier er gjeldende for uttak av norske OL-Trapskyttere til World Cup 
og VM sesongen 2018.  
 
I bunnen legges generelle uttakskriterier gjeldende for alle grener i sesongen 2018. 
Disse uttakskriteriene finnes på skyting.no. Viktigst er følgende overhengende punkter: 
 
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. 
 

Spesifisering av uttakskriterier for 2018 
 

WC Sør-Korea  
Dato  23-24.04.18 
Sted  Changwon, Sør-Korea 
Øvelser OL-Trap menn og kvinner 125 duer + OL-Trap Mixed Team 
 
Utøvere på Skytterlandslaget OL-Trap er aktuelle til denne konkurransen. I 
utgangspunktet planlegges deltagelse for 2 menn. Dette tallet kan både reduseres og 
økes før endelig avgjørelse. 
 
Skjønnsmessig vurdering benyttes for uttak. Følgende vektlegges mest i vurderingen: 

- Satsing, prestasjoner og resultater i sesongen 2017 
- Satsing og treningsarbeid i forkant av sesongen 2018 

 
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, som vi er sikre 
på kan representere Norge på en skikkelig måte og som innehar godt internasjonalt 
sportslig nivå. 
 

WC Malta 
Dato  11-14.06.18 
Sted  Siggiewi, Malta 
Øvelser OL-Trap menn og kvinner 125 duer + OL-Trap Mixed Team 
 
Alle norske OL-Trapskyttere, på og utenfor Skytterlandslaget Ol-Trap, er aktuelle for 
deltagelse til denne konkurransen. Det planlegges med deltagelse for 3 menn. Dette 



tallet kan både reduseres og økes før endelig avgjørelse. Det er også aktuelt å sende 
skyttere for deltagelse som såkalt MQS, utenfor konkurranse. Kun unge skyttere er 
aktuelle for dette. Etablerte skyttere kjemper kun om ordinær deltagelse. 
 
På grunn av tidsfrist for påmelding 06.05 og deltagelse i WC Sør-Korea for enkelte 
utøvere i slutten av april gjennomføres to uttaksstevner tidlig i april for denne 
konkurransen. 
 
Uttaksstevner 
07.04.18  Grasåsen  125 skudd over en dag 
14.04.18  Bergen   125 skudd over en dag 
 
Rangering gjøres av sammenlagt poengsum for disse to stevner, begge stevner er altså 
tellende. Vinner av OL-Trap menn senior sammenlagt blir tatt ut direkte til WC Malta. 
Ved poenglikhet på førsteplass etter 125 duer, blir det gjennomført shoot-off mellom de 
aktuelle skytterne, der vinneren av shoot-off får billett til Malta. 
 
Skjønnsmessig vurdering benyttes for uttak av øvrige skyttere. Følgende vektlegges 
mest i vurderingen: 

- Prestasjon og resultat i oppgitte vurderingsstevner 
 
Vurderingstevner 
1 07.04.18  Grasåsen    125 skudd over en dag 
2 14.04.18  Bergen     125 skudd over en dag 
3 23-24.04.18  WC Sør-Korea, Changwon  125 skudd over to dager 
4 28.04.18  Løvenskiold    125 skudd på en dag 
 
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, som vi er sikre 
på kan representere Norge på en skikkelig måte og som innehar godt internasjonalt 
sportslig nivå. 
 

WC USA 
Dato  15-18.07.18 
Sted  Tucson, USA 
Øvelser OL-Trap menn og kvinner 125 duer + OL-Trap Mixed Team 
 
Alle norske OL-Trapskyttere, på og utenfor Skytterlandslaget OL-Trap, er aktuelle for 
deltagelse til denne konkurransen. Det er kun aktuelt å sende skyttere til denne World 
Cup-konkurransen, som vi er sikre på kan kjempe reelt om en finaleplass.  
 
Skjønnsmessig vurdering benyttes for uttak av skyttere. Følgende vektlegges mest i 
vurderingen: 

- Prestasjon og resultat i oppgitte vurderingsstevner 
 
 



Vurderingstevner 
1 07.04.18  Grasåsen    125 skudd over en dag 
2 14.04.18  Bergen     125 skudd over en dag 
3 23-24.04.18  WC Sør-Korea, Changwon  125 skudd over to dager 
4 28.04.18  Løvenskiold    125 skudd på en dag 
5 12.05.18  Bergen    125 skudd på en dag 
6 19-20.05.18  Nittedal    125 skudd over to dager 
7 26.05.18  Grasåsen    125 skudd på en dag 
 
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, som vi er sikre 
på kan representere Norge på en skikkelig måte og som innehar godt internasjonalt 
sportslig nivå. 
 

EM 2018, Østerrike 
Dato  06-12.08.18 
Sted  Leobersdorf, Østerrike 
Øvelser OL-Trap menn og kvinner 125 duer, OL-Trap Mixed Team 

 
Til EM er det aktuelt å sende inntil tre skyttere i begge klasser, og deltagelse i Mixed 
team med inntil to lag. 
 
Skjønnsmessig vurdering benyttes for uttak av alle skyttere. Følgende vektlegges mest i 
vurderingen: 
 

- Prestasjon og resultat i oppgitte vurderingsstevner 
- Prestasjon og resultat i evt. andre internasjonale stevner 
- Sammensetning av velfungerende lag 
- Om skytterne har skutt vurderingskrav minimum to ganger i approberte 

konkurranser i Norge eller utlandet i løpet av kalenderåret 2018.  
 
Vurderingskrav  
Menn senior  119 treff 
Kvinner senior 109 treff 
 
Vurderingstevner 
1 07.04.18  Grasåsen    125 skudd over en dag 
2 14.04.18  Bergen     125 skudd over en dag 
3 23-24.04.18  WC Sør-Korea, Changwon  125 skudd over to dager 
4 28.04.18  Løvenskiold    125 skudd på en dag 
5 12.05.18  Bergen    125 skudd på en dag 
6 19-20.05.18  Nittedal    125 skudd over to dager 
7 26.05.18  Grasåsen    125 skudd på en dag 
8 10.06.18  Bergen    125 skudd på en dag 
9 11-14.06.18  WC Siggiewi, Malta   125 skudd over to dager 
10 16.06.18  Nittedal    125 skudd på en dag 



11 30.06.18  Løvenskiold (Oslo GP)  125 skudd på lørdag 
  
Vi åpner ikke for deltagelse på egen regning i internasjonale mesterskap - der har kun 
skyttere som kvalifiserer seg mulighet til å delta. Kvalifiserte skyttere prioriteres ene og 
alene. 
 
Ved all bruk av skjønn i de ulike scenarioer ved uttak,  vil sportssjef alltid konsultere 
Toppidrettskomiteen før endelig uttak og offentliggjøring. TIKs oppgave er å sikre at 
oppgitte uttakskriterier alltid blir fulgt. 

 
 
VM 2018, Sør-Korea 
Dato  09-14.09.18 
Sted  Changwon, Sør-Korea 
Øvelser Skeet menn og kvinner 125 duer, Skeet Mixed Team 

 
Til VM er det aktuelt å sende inntil tre skyttere i begge klasser, og deltagelse i Mixed 
Team med to lag. Men kravene blir høyere enn uttak til EM. Vi sender kun skyttere med 
reel mulighet for finaleplass til VM. 

 
Skjønnsmessig vurdering benyttes for uttak av alle skyttere. Følgende vektlegges mest i 
vurderingen: 
 

- Prestasjon og resultat i oppgitte vurderingsstevner 
- Prestasjon og resultat i evt. andre internasjonale stevner 
- Sammensetning av velfungerende lag 
- Om skytterne har skutt vurderingskrav minimum to ganger i approberte 

konkurranser i Norge eller utlandet i løpet av kalenderåret 2018.  
 

Vurderingskrav 
Menn senior  120 treff 
Kvinner senior 109 treff 

 
Vurderingstevner 
1 07.04.18  Grasåsen    125 skudd over en dag 
2 14.04.18  Bergen     125 skudd over en dag 
3 23-24.04.18  WC Sør-Korea, Changwon  125 skudd over to dager 
4 28.04.18  Løvenskiold    125 skudd på en dag 
5 12.05.18  Bergen    125 skudd på en dag 
6 19-20.05.18  Nittedal    125 skudd over to dager 
7 26.05.18  Grasåsen    125 skudd på en dag 
8 10.06.18  Bergen    125 skudd på en dag 
9 11-14.06.18  WC Siggiewi, Malta   125 skudd over to dager 
10 16.06.18  Nittedal    125 skudd på en dag 
11 30.06.18  Løvenskiold (Oslo GP)  125 skudd på lørdag  
 



Vi åpner ikke for deltagelse på egen regning i internasjonale mesterskap - der har kun 
skyttere som kvalifiserer seg mulighet til å delta. Kvalifiserte skyttere prioriteres ene og 
alene. 
 
Ved all bruk av skjønn i de ulike scenarioer ved uttak,  vil sportssjef alltid konsultere 
Toppidrettskomiteen før endelig uttak og offentliggjøring. TIKs oppgave er å sikre at 
oppgitte uttakskriterier alltid blir fulgt. 

 
Frister 
Skyttere som ønsker å søke om deltagelse på egen regning i WC Sør-Korea og WC USA, 
hvis ledig plass, må gjøre det innen følgende frister: 
 

- World Cup Sør-Korea, senest 01.02.18 
- World Cup Malta, senest 28.04.18 
- World Cup USA, senest 25.05.18 

 

Uttak 
Sportssjef offentliggjør uttak på skyting.no  
 

- World Cup Sør-Korea, senest 01.03.18 
- World Cup Malta, senest 03.05.18 
- World Cup USA, senest 01.06.18 
- EM 2018 Østerrike, senest 01.07.18 
- VM 2018 Sør-Korea, senest 06.07.18 

 

Uttakskriterier OL-Trap Junior 2018 
 
Skjønnsmessig vurdering legges til grunn for alle uttak av juniorer til EM og VM for 
sesongen 2018. Landslagstrener initierer treningsdager og treningssamlinger for 
tiltaksgruppen på juniornivå gjennom vår og sommer. I tillegg tilrettelegges opplegg for 
deltakelse i Europacup i Italia, Tyskland og Finland. Ta direkte kontakt med 
landslagstrener Magne Østby ved spørsmål om dette. 
 
Magne Østby – 911 91 771 - magne@vomoghundemat.no  
 
Spørsmål i forkant av uttak eller kommentarer til uttakskriterier kan rettes til sportssjef 
Tor Idar Aune på mail eller mobil. Eventuelle klager på uttak kan kun rettes skriftlig til 
sportssjef på mail. Landslagstrenere har ikke ansvar for å kommentere eller besvare 
slike henvendelser, alt skal rettes til sportssjef.  
 
 
 
Ullevål 30.01.18 
 
 
Tor Idar Aune 
Sportssjef  
Norges Skytterforbund 

mailto:magne@vomoghundemat.no


+47 908 47 231 
tori@skyting.no 
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