EM Luftvåpen og EM Luftvåpen Para
Endring uttakskriterier og uttak
Sportssjef fremmer for vedtak i TIK endring av uttakskriterier og uttak til EM Luftvåpen
(EM) og EM Luftvåpen Para (EMP) 2021. Endringer er nødvendige på grunn av avlyste
vurderingsstevner på grunn av Coronasituasjonen.

1

Bakgrunn
-
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Alle vurderingsstevner i 2020 for rifle og pistol for uttak til EM og EMP ble avlyst.
Kisen Open (15-17.01.21) ble av TIK 01.12.20 vedtatt som nytt vurderingsstevne.
Rifle Viltmål fikk gjennomført sine vurderingsstevner før jul, men nytt
vurderingsstevne ble også satt opp for viltmål på Kolsås 17.01.21 for mest mulig
lik og rettferdig vurdering på tvers av grener.
Frist for offentliggjørelse av samlet uttak for EM og EMP ble endret fra 15.12.20
til 18.01.21.
Nå er Kisen Open flyttet til april og kan ikke inngå som vurderingsstevne for EM
og EMP.
Final Entry for EMP er 16.01.21 og for EM 26.01.21.
Arrangør av både EM og EMP har varslet avgjørelse og offentliggjøring av om
mesterskapene skal gjennomføres senest 11.01.21
Parallelt med dette gjennomfører Skytterlandslagets administrasjon omfattende
arbeid med kartlegging og planlegging for å kunne delta i konkurransene ut i fra
Coronasituasjonen. Konklusjon på dette vil komme senere.

Uttakskriterier – siste versjon 01.12.20

Under er utdrag fra uttakskriterier vedtatt 01.12.20 av TIK og presentert i endret
sesongplan på våre nettsider umiddelbart. Det er ut i fra disse kriteriene endringer skal
vedtas. Utdragene er i sin helhet det som ble presentert for de aktuelle grener og øvelser
for EM og EMP.
Rifle Senior - Uttak 1
Dato
Innen 18.01.21 – offentliggjøres på skyting.no
Gjelder
EM Luftvåpen, Lohja FIN (26.02-08.03)
Øvelser
10 meter luftrifle individuelt + mixed team
Vurderingsstevner for uttak 1
13.11-15.11
NM, Kisen
28.11-29.11
Fredrikstad Open
11.12-13.12
Meråker
15.01-17.01
Kisen Open

1 x 10 meter luft + finale
2 x 10 meter luft
2 x 10 meter luft
2 x 10 meter luft

AVLYST
AVLYST
AVLYST
NY

Grunnet avlysninger blir Kisen Open eneste tellende vurderingsstevne. Det er aktuelt å ta ut inntil tre utøvere
av hvert kjønn. Uttak til lag i 10 meter mixed team gjøres blant uttatte skyttere etter en vurdering tett opp til
konkurransen. Prestasjoner og resultater i sesongen 2019 og 2020 er også viktig i vurderingen i dette
uttaket.
-Rifle Junior - Uttak 1
Dato
Innen 18.01.21 – offentliggjøres på skyting.no

Gjelder
Øvelser

EM Luftvåpen, Lohja FIN (26.02-08.03)
10 meter luftrifle individuelt + mixed team

Vurderingsstevner for uttak 1
13.11-15.11
NM, Kisen
28.11-29.11
Fredrikstad Open
11.12-13.12
Meråker
15.01-17.01
Kisen Open

1 x 10 meter luft + finale
2 x 10 meter luft
2 x 10 meter luft
2 x 10 meter luft

AVLYST
AVLYST
AVLYST

Grunnet avlysninger blir Kisen Open eneste tellende vurderingsstevne. Det er aktuelt å ta ut inntil tre utøvere
av hvert kjønn. Uttak til lag i 10 meter mixed team gjøres blant uttatte skyttere etter en vurdering tett opp til
konkurransen. Oppnådde resultater og rangering av skyttere etter vurderingsstevner vektlegges.
Prestasjoner og resultater i sesongen 2019 og 2020 er også viktig i vurderingen i dette uttaket.
Det er ønskelig at EM-uttatte skyttere reiser samlet til internasjonal konkurranse i slutten av januar for
forberedelse til EM. Corona-situasjonen gjør dette litt usikkert. EM-samling presenteres senere.
-Rifle Viltmål - Uttak 1
Dato
Innen 18.01.21 – offentliggjøres på skyting.no
Gjelder
EM Luftvåpen, Lohja FIN (26.02-08.03)
Øvelser
10 meter viltmål individuelt + mixed team
Vurderingsstevner for uttak 1
14.11.20
NM Kolsås
22.11.20
Kolsås
06.12.20
Kolsås
17.01.21
Kolsås
NY

10 meter 20/20 (mixed) og 10 meter 30/30 (normal)
10 meter 20/20 (mixed) og 10 meter 30/30 (normal)
10 meter 20/20 (mixed) og 10 meter 30/30 (normal)
10 meter 20/20 (mixed) og 10 meter 30/30 (normal)

Det er aktuelt å ta ut inntil tre utøvere av hvert kjønn. Uttak til lag i 10 meter mixed team gjøres blant
uttatte skyttere etter en vurdering tett opp til konkurransen. Oppnådde resultater og rangering av skyttere
etter vurderingsstevner vektlegges. Prestasjoner og resultater i sesongen 2019 og 2020 er også en del av
vurderingen i dette uttaket.
-Pistol senior - Uttak 1
Dato
Innen 18.01.21 – offentliggjøres på skyting.no
Gjelder
EM Luftvåpen, Lohja FIN (26.02-08.03)
Øvelser
10 meter luftpistol individuelt + mixed team
Vurderingsstevner for uttak 1
13.11-15.11
NM, Kisen
12.12-13.12
Vurderingsstevne Kisen
15.01-17.01
Kisen Open

1 x 10 meter luft + finale
3 x 10 meter luft
2 x 10 meter luft

AVLYST
AVLYST
NY

Det er aktuelt å ta ut inntil tre utøvere av hvert kjønn. Uttak til lag i 10 meter mixed team gjøres blant
uttatte skyttere etter en vurdering tett opp til konkurransen. Oppnådde resultater og rangering av skyttere
etter vurderingsstevner vektlegges. Prestasjoner og resultater i sesongen 2019 og 2020 er også viktig i
vurderingen i dette uttaket.
-Pistol junior - Uttak 1
Dato
Innen 16.12.20 – offentliggjøres på skyting.no
Gjelder
EM Luftvåpen, Lohja FIN (26.02-08.03)
Øvelser
10 meter luftpistol individuelt + mixed team

Vurderingsstevner for uttak 1
13.11-15.11
NM, Kisen
12.12-13.12
Vurderingsstevne Kisen
15.01-17.01
Kisen Open

1 x 10 meter luft + finale
3 x 10 meter luft
2 x 10 meter luft

AVLYST
AVLYST
NY

Det er aktuelt å ta ut inntil tre utøvere av hvert kjønn. Uttak til lag i 10 meter mixed team gjøres blant
uttatte skyttere etter en vurdering tett opp til konkurransen.
Oppnådde resultater og rangering av skyttere etter vurderingsstevner vektlegges. Prestasjoner og resultater
i sesongen 2019 og 2020 er også viktig i vurderingen i dette uttaket.
Det er ønskelig at EM-uttatte skyttere reiser samlet til internasjonal konkurranse i slutten av januar for
forberedelse til EM. Corona-situasjonen gjør dette litt usikkert. EM-samling presenteres senere.
-Rifle Para - Uttak 1A - NY
Dato
Innen 18.01.21 – offentliggjøres på skyting.no
Gjelder
EM Luft Para, Lohja FIN (18-22.02)
Øvelser
R1, R2, R3, R4, R5, VIP, VIS
Vurderingsstevne for uttak 1A
15.01-16.01
Kisen Open

R2, R3, R4, R5, VIP, VIS

Det er aktuelt å ta ut utøvere i alle øvelser. EM Luft Para er ikke kvoteplasstevne for Paralympics, men vil bli
vurderingsstevne for norske skyttere for uttak til PL til sommeren.
Oppgitt er altså vurderingsstevne og ikke rent uttaksstevne.
Rangering og toppresultater av skyttere i vurderingsstevnet vektlegges. Det samme gjør prestasjoner og
resultater i sesongen 2019 og 2020, samt satsing og utvikling så langt inn i sesongen 2021. Vektlagt er også
det som beskrives i de generelle uttakskriterier (se øverst i dette dokumentet).
-Uttak 1A - NY
Dato
Gjelder
Øvelser

Innen 18.01.21 – offentliggjøres på skyting.no
EM Luft Para, Lohja FIN (18-22.02)
P1, P2

Vurderingsstevner for uttak 1
15.01-16.01
Kisen Open

2 x P1, P2

Det er aktuelt å ta ut utøvere i begge øvelser. EM Luft Para er ikke kvoteplasstevne for Paralympics, men vil
bli vurderingsstevne for norske skyttere for uttak til PL til sommeren.
Oppgitt er altså vurderingsstevnet og ikke rent uttaksstevner. Rangering og toppresultater av skyttere etter
vurderingsstevner vektlegges. Det samme gjør prestasjoner og resultater i sesongen 2019 og 2020, samt
satsing og utvikling så langt inn i sesongen 2021. Vektlagt er også det som beskrives i de generelle
uttakskriterier (se øverst i dette dokumentet).

3

Forslag til vedtak

Uttak av rifle- og pistolskyttere til EM Luftvåpen og EM Luftvåpen Para gjennomføres
ved ren skjønnsmessig vurdering da ingen oppsatte vurderingsstevner er blitt
gjennomført på grunn av Coronasituasjonen. Prestasjoner og resultater i sesongen 2019
og 2020, samt satsing og utvikling så langt i sesongen 2021 vektlegges i vurderingen.

Gjeldende uttakskriterier for Rifle Viltmål opprettholdes. Ved eventuell senere avlysning
av vurderingsstevnet 17.01.21 på grunn av Coronasituasjonen, benyttes gjennomførte
vurderingsstevner og ellers oppgitte kriterier som vurderingsgrunnlag.
Administrasjonens arbeid med kartlegging og planlegging av mulighetene for deltakelse
og gjennomføring av mesterskapet fortsetter. Konklusjonene av dette arbeidet vil
avgjøre om Norge deltar i konkurransene og i så fall i hvilket omfang. Avgjørelse om
deltakelse og eventuelt uttak av skyttere presenteres på våre nettsider innen 18.01.21.
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Begrunnelse vedtak

Publiserte vurderingskriterier har to hovedpunkter gjeldende for alle grener og øvelser i
både EM og EMP. Uttak gjøres med bakgrunn i prestasjoner og resultater i oppgitte
vurderingsstevner, samt prestasjoner og resultater i 2019 og 2020 og satsing og
utvikling så langt i sesongen 2021.
Dette gir åpning for at skjønnsmessig vurdering kan benyttes ved avlysning av
vurderingsstevner.
Alternativ kunne vært å sette opp nye vurderingsstevner eller rene amerikanske uttak
mellom aktuelle skyttere i mindre skala. Toppidrett har unntak fra nedstenging av
idrettsaktivitet, og treninger, samlinger og interne konkurranser kan gjennomføres for
alle utøvere på Skytterlandslagets ulike nivå. Dette er utøvere godkjent av NIF til å være
innenfor definisjonen toppidrett.
Regjeringen vedtok søndag 04.01.21 de nest mest inngripende tiltak landet har hatt i
fredstid, kun slått av nedstengingen i mars-20. I tillegg kommer lokale vedtak rundt om i
landet, som er enda strengere. Vi mener disse innstramningene og ikke minst ønsket fra
stat og kommune om at alle skal bidra til å stoppe den negative utviklingen av
smittetallene i Norge, ikke er forenlig med å sette opp alternative stevner som
innebærer reiser mellom landsdeler og samling av mange utøvere på samme sted.
Digitale konkurranser er gjennomført internt i Skytterlandslaget og også i Royal League i
sesongen 2020. Skyttere skyter på egne lokale baner. Vi mener dette ikke kan benyttes
som vurderingsstevner for uttak til EM og EMP, da erfaring tilsier at forholdene ikke kan
garanteres å være helt like når det skytes på forskjellige baner rundt om i landet, selv
ved innendørs konkurranser. Antall skyttere i konkurransearena og lysforhold er blant
elementer som kan påvirke utfallet.
Arrangør av både EM og EMP har, som beskrevet i punkt 1, varslet avgjørelse om
mesterskapene skal gjennomføres senest 11.01.21. Administrasjonen jobber
kontinuerlig med kartlegging og planlegging for å kunne delta i EM og EMP i henhold til
krav og rentingslinjer, og konklusjon på dette arbeidet kommer senere. Vedtak om
endring av uttaksriterier må skje uavhengig av dette for å gi våre utøvere best mulig
informasjon så raskt som mulig.
Stjørdal 06.01.21
Tor Idar Aune
Sportssjef

