Uttakskriterier
Skeet Sesongen 2019
Generelle uttakskriterier

I bunnen legges generelle uttakskriterier gjeldende for alle grener i sesongen 2019.
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

Sportssjef gjør endelig uttak med bakgrunn i uttakskriterier. Alle uttak godkjennes av
Toppidrettskomiteen (TIK) før de offentliggjøres. TIKs oppgave er å sikre at alle
oppgitte uttakskriterier følges ved uttak.
--

World Cup 1 – Acapulco
World Cup 1 for skeet arrangeres i Acapulco i Mexico, i perioden 2326.03.19. Det konkurreres i øvelsene skeet menn og skeet kvinner. Siste
frist for påmelding er 20.01.19.
Uttak
Ingen vurderingsstevner i 2019 på grunn av tidlig frist for påmelding. Skjønnsmessig
vurdering på bakgrunn av sesongen 2018 og satsing i 2019 benyttes. I henhold til
vedtatte generelle uttakskriterier er følgende skyttere uttatt til World Cup 1:
Erik Watndal
Jonas Filtvedt
Jørgen Engen
Malin Farsjø
Publisering
Sportssjef offentliggjør uttak på skyting.no senest 31.01.19.
Spørsmål eller kommentarer til uttakskriterier og uttak 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.
--

World Cup 2 – Al Ain

World Cup 2 for skeet arrangeres i Al Ain i De forente arabiske emirater, i
perioden 13-15.04.19. Det konkurreres i øvelsene skeet menn og skeet
kvinner. Siste frist for påmelding er 05.03.19.
Forhåndsuttak
Skjønnsmessig vurdering på bakgrunn av sesongen 2018 og satsing i 2019 benyttes. I
henhold til vedtatte generelle uttakskriterier er følgende skyttere forhåndsuttatt til
World Cup 2:
Erik Watndal
Jørgen Engen
Malin Farsjø
Vurderingsstevne
14-25.02.19
GP Kypros
Uttak
Skjønnsmessig vurdering på bakgrunn av sesongen 2018, satsing i 2019 og prestasjon i
GP Kypros vektlegges. Ingen flere vurderingsstevner i 2019 på grunn av tidlig frist for
påmelding. Det planlegges med deltakelse for tre menn og en kvinne, men vurdering av
nivå på aktuelle utøvere avgjør om det blir slik.
Publisering
Sportssjef offentliggjør uttak på skyting.no senest 01.03.19.
Spørsmål eller kommentarer til uttakskriterier og uttak 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.
--

World Cup 3 – Changwon
World Cup 3 for skeet arrangeres i Changwon i Sør-Korea, i perioden 0911.05.19. Det konkurreres i øvelsene skeet menn og skeet kvinner. Siste
frist for påmelding er 07.04.19.
Forhåndsuttak
Skjønnsmessig vurdering på bakgrunn av sesongen 2018 og satsing i 2019 benyttes. I
henhold til vedtatte generelle uttakskriterier er følgende skytter forhåndsuttatt til
World Cup 3:
Erik Watndal
Vurderingsstevner
14-25.02.19
GP Kypros
23-26.03.19
WC Acapulco
30.03.19
Rena

Uttak
Skjønnsmessig vurdering på bakgrunn av sesongen 2018, satsing i 2019 og prestasjon i
vurderingsstevner vektlegges. Deltakelse i nasjonalt vurderingsstevne forventes av alle
aktuelle skyttere. Ingen flere vurderingsstevner i 2019 på grunn av tidlig frist for
påmelding. Det planlegges med deltakelse for tre menn og inntil to kvinner, men
vurdering av nivå på aktuelle utøvere avgjør om det blir slik.
Publisering
Sportssjef offentliggjør uttak på skyting.no senest 03.04.19.
Spørsmål eller kommentarer til uttakskriterier og uttak 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.
--

European Games - Minsk
European Games arrangeres i Minsk, Hviterussland, i perioden 20-30.06.19.
Det konkurreres i øvelsene skeet menn, skeet kvinner og skeet mixed team.
Siste frist for påmelding er uavklart.
Kvoteplasser
For å delta i European Games må hver nasjon opparbeide seg kvoteplasser, som fordeles
i henhold til ranking av ESC ved utgangen av sesongen 2018. Norge er 01.02.19 blitt
tildelt to kvoteplasser på menn og en kvoteplass for kvinner. NSF kommer til å innstille
til Olympiatoppen om å benytte alle tre plasser.
Forhåndsuttak
I henhold til vedtatte generelle uttakskriterier er følgende skytter forhåndsuttatt til
European Games:
Erik Watndal
Vurderingsstevner
23-25.03.19
WC Acapulco
30.03.19
Rena
13-15.04.19
WC Al Ain
27.04.19
Løvenskiold
Uttak
Skjønnsmessig vurdering på bakgrunn av sesongen 2018, satsing i 2019 og prestasjon i
vurderingsstevner og evt. andre internasjonale stevner vektlegges. Deltakelse i
nasjonale vurderingsstevner forventes av alle aktuelle skyttere.
NB! Hvis Olympiatoppen eller ESC krever tidligere frister for påmelding, vil vi måtte
følge dette og evt. gjøre uttaket komplett før oppgitte datoer.

Publisering
Sportssjef offentliggjør uttak på skyting.no senest 01.05.19.
Spørsmål eller kommentarer til uttakskriterier og uttak 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.
--

VM Lerdue - Lonato
VM Lerdue arrangeres i Lonato i Italia, i perioden 05-10.07.19. Det
konkurreres i øvelsene skeet menn, skeet kvinner og skeet mixed team i
senior – og øvelsene skeet menn og skeet kvinner i junior. Siste frist for
påmelding er 01.06.19.
Forhåndsuttak
Skjønnsmessig vurdering på bakgrunn av sesongen 2018 og satsing i 2019 benyttes. I
henhold til vedtatte generelle uttakskriterier er følgende skytter forhåndsuttatt til VM:
Erik Watndal
Vurderingsstevner
23-25.03.19
WC Acapulco
30.03.19
Rena
13-15.04.19
WC Al Ain
27.04.19
Løvenskiold
09-11.05.19
WC Changwon
25.05.19
Sandefjord
Uttak
Senior
Skjønnsmessig vurdering på bakgrunn av satsing i sesongen 2019 og prestasjon i
vurderingsstevner og evt. andre internasjonale stevner vektlegges. Deltakelse i
nasjonale vurderingsstevner forventes av alle aktuelle skyttere. Det planlegges med
deltakelse for tre menn og inntil tre kvinner i senior, men vurdering av nivå på aktuelle
utøvere avgjør om det blir slik.
Junior
Vi åpner for deltakelse i junior. Skjønnsmessig vurdering av aktuelle utøvere, med
vektlegging av satsing og prestasjoner sesongen 2019 sett under ett.
Publisering
Sportssjef offentliggjør uttak på skyting.no senest 01.06.19.
Spørsmål eller kommentarer til uttakskriterier og uttak 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.
--

World Cup 4 – Lahti
World Cup 4 for skeet arrangeres i Lahti i Finland, i perioden 13-23.08.19.
Det konkurreres i øvelsene skeet menn og skeet kvinner. Siste frist for
påmelding er 13.07.19.
Forhåndsuttak
Skjønnsmessig vurdering på bakgrunn av sesongen 2018 og satsing i 2019 benyttes. I
henhold til vedtatte generelle uttakskriterier er følgende skytter forhåndsuttatt til
World Cup 4:
Erik Watndal
Vurderingsstevner
23-25.03.19
WC Acapulco
30.03.19
Rena
13-15.04.19
WC Al Ain
27.04.19
Løvenskiold
09-11.05.19
WC Changwon
25.05.19
Sandefjord
05-10.07.19
VM Lonato
06-07.19
Oslo GP Løvenskiold
Uttak
Skjønnsmessig vurdering på bakgrunn av sesongen 2018, satsing i 2019 og prestasjon i
vurderingsstevner og evt. andre internasjonale stevner vektlegges. Deltakelse i
nasjonale vurderingsstevner forventes av alle aktuelle skyttere. Det planlegges med
deltakelse for tre menn og inntil to kvinner, men vurdering av nivå på aktuelle utøvere
avgjør om det blir slik.
Publisering
Sportssjef offentliggjør uttak på skyting.no senest 13.07.19.
Spørsmål eller kommentarer til uttakskriterier og uttak 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.
--

EM Lerdue - Lonato

EM Lerdue arrangeres i Lonato i Italia, i perioden 03-12.09.19. Det
konkurreres i øvelsene skeet menn, skeet kvinner og skeet mixed team i
senior – og øvelsene skeet menn og skeet kvinner i junior. Siste frist for
påmelding er 01.08.19.
Forhåndsuttak
Skjønnsmessig vurdering på bakgrunn av sesongen 2018 og satsing i 2019 benyttes. I
henhold til vedtatte generelle uttakskriterier er følgende skytter forhåndsuttatt til EM:
Erik Watndal
Vurderingsstevner
23-25.03.19
WC Acapulco
30.03.19
Rena
13-15.04.19
WC Al Ain
27.04.19
Løvenskiold
09-11.05.19
WC Changwon
25.05.19
Sandefjord
05-10.07.19
VM Lonato
06-07.19
Oslo GP Løvenskiold
Uttak
Senior
Skjønnsmessig vurdering på bakgrunn av satsing i sesongen 2019 og prestasjon i
vurderingsstevner og evt. andre internasjonale stevner vektlegges. Deltakelse i
nasjonale vurderingsstevner forventes av alle aktuelle skyttere. Det planlegges med
deltakelse for tre menn og inntil tre kvinner i senior, men vurdering av nivå på aktuelle
utøvere avgjør om det blir slik.
Junior
Vi åpner for deltakelse i junior. Skjønnsmessig vurdering av aktuelle utøvere, med
vektlegging av satsing og prestasjoner sesongen 2019 sett under ett.
Publisering
Sportssjef offentliggjør uttak på skyting.no senest 13.07.19.
Spørsmål eller kommentarer til uttakskriterier og uttak 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.
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