
Uttak kriterier for Landslaget Nordisk Trap 

Uttaket blir gjort på grunnlag av ranking for Nordisk trap. 

Her teller de 5 beste stevneresultatene gjennom sesongen, NM resultatet kan være et av disse fem, men 

må ikke. 

- 2 av resultatene kan være et resultat fra høststevnene (Sesongen 2018/19 blir det et resultat fra 

høststevnene) som gjennomføres etter NM er over og frem til nyttår.  

- Deltakere kan kun ha 2 resultater fra samme arrangør sted.( NM kan telle uansett arrangør sted, 

det vil si at en kan ha 2 resultater pluss NM) 

- Deltakere kvalifisere seg i den klassen som vedkommende velger å skyte i sesongens stevner. (Det 

vi si at velger en dame å skyte senior i sesongens stevner er det også der vedkommende må 

kvalifisere seg til landslaget, vedkommende kan velge dame klasse under NM) 

- Stevner som skal telle med i rankingen skal ha min 12 deltakere for at dette skal telle.  
- Det kan søkes om dispensasjon fra regelen om 12 deltakere, hver klubb kan søke om opptil 2 

stevner om høsten og 2 om våren. Da er min. deltakere antall 8. Søknad sendes til BIKARD. 
(bikard@gmail.com) Stevner som blir godkjent vil telle som et stevne uansett om deltakere antallet 
blir mer en 12. 

- Stevnet må innrapporteres innen oppsatte frister for å bli tellende i ranking og klasseføring.  

- For å få godkjent stevne må stevnet innrapporteres med info om jury, min 3 stk. 
- Skulle det vise seg at 2 eller flere skytere står likt på ranking etter 5 stevner er det NM resultatet 

som teller. (fortsatt likhet, flest 100 stevner, osv.) 

Landslaget skal bestå av 25 skyttere, 24 av disse plassen blir avgjort etter ranking. Den 25 plassen er en 

friplass som landslagsledelse avgjør hvem som skal få. 

Følgende skal tas ut etter Ranking: 

- 6 senior 

- 3 damer 

- 3 junior/ungdom 

- 3 veteran V55 

- 3 veteran 65-73 

- 6 plasser tildeles deltakere som har de beste oppnådde totalskorene uansett klasse. 

Det tas ut reserver etter behov. 

Uttaket blir gjort etter de første 100 skuddene under NM og offentlig gjøres så fort som de er klare og 

senest innen premieutdelingen under NM. 

Alle deltakere på landslaget får tildelt landslagsdrakt, t-skjorte og caps. (Størrelse må gis opp til 

landslagsledelsen under NM eller rett etter.) 

Disse kriteriene skal revurderes etter første sesong (18/19. og etter 19/20) Grunnet at vi ønsker å se hva 

konsekvensen disse vil gi. 

 

Uttak kriteriene er utarbeidet av BIK/ARD 16/10-2018 

Godkjent av BIK, 28/10.2018. 


