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Forord
Vi har gleden av å presentere uttak til Skytterlandslaget 2022, samt sesongopplegg og
uttakskriterier for internasjonale konkurranser kommende sesong.
Vi gjør flere store endringer i Skytterlandslaget ved inngangen til en treårig satsing mot de
Olympiske og Paralympiske Leker i Paris 2024.
-

-

-

-

-

-

-

Det blir ingen rene paralandslag i Skytterlandslaget fra 2022. Både pistol, rifle og på
sikt leirdue skal være fullt integrert i våre landslag UNG og ELITE. Vi gjennomfører et
nødvendig generasjonsskifte på rifle para.
OL-trap og skeet slås sammen til leirdue med en felles landslagssjef, felles
treningsopplegg og samlinger. Det blir brukt ekstra ressurser i 2022 på utøvere i
ELITE, UNG og treningsgruppe i leirdue for å etablere et best mulig lag og best mulig
kultur.
Generasjonsskiftet på pistol har skjedd over tid, men er mest åpenbart nå ved
inngangen til kommende sesong. Vi satser svært ungt og ser konturene av et landslag
på pistol med muligheter til å nå verdenstoppen kommende sesonger.
Den gode kvaliteten i bredden av rifle gjør at det prosentvis også kommende sesong
er flere utøvere som får tilbud på Skytterlandslaget i denne grenen enn pistol og
leirdue.
Vi har et ønske om å spisse tilbudet både på ELITE og UNG, men årets uttak preges
likevel av at vi er i utgangen av en pandemi, og vi er bredere i uttaket av den grunn
for å ivareta flere utøvere som har kjempet seg gjennom to år med svært liten
mulighet til å få vist seg fram internasjonalt.
UNG er utvidet kommende sesong til aldersgruppen 16-25 år av samme årsak, men
er fra sesongen 2023 tilbake til å gjelde gruppen 16-23 år igjen.
Vi varsler allerede nå at uttak til Skytterlandslaget 2023 blir vesentlig strammere,
under forutsetning av at vi i 2022 får gjennomført ordinær sesong uten de
koronatiltak som har preget 2020 og 2021.
Ved uttak har det vært utfordrende å beregne de enkelte skytteres kvalitet fordi
konkurranseprogrammet har vært så amputert siste to sesonger. Vurderingskrav til
de ulike nivåene har blitt vektlagt, men også hvilket nivå vi mener utøvere bør
plasseres på for å oppnå best mulig utvikling.

Både sesongen 2020 og 2021 ble meget amputert på grunn av koronapandemien. Det er
grunn til å tro at deltakelse i internasjonale konkurranser blir vesentlig mer aktuelt i 2022,
men vi vil fortsatt kartlegge alle destinasjoner og konkurranser nøyaktig for å kunne
godkjenne deltakelse. Det betyr at sesongplanen kan endres underveis.
Den internasjonale konkurranseplanen er meget omfattende og svært kostbar. Planlagt
aktivitet kan dermed bli justert underveis i sesongen for å holde budsjett. Vi er svært spente
på kostnadsbildet for reise og opphold i utlandet i etterkant av korona.
Vi kan med bakgrunn i dette ende opp i en situasjon der vi må reise med færre utøvere enn
ønsket til de prioriterte konkurranser og sågar stå helt over noen. Vi opererer med uttrykket
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”Det er aktuelt å ta ut inntil x utøvere”, i våre uttakskriterier til internasjonale
konkurranser. Det betyr nettopp det, og ikke at dette antallet nødvendigvis blir tatt ut.
Sportslig ledelse og Toppidrettskomiteen vil fortløpende holde kontroll med og diskutere
dette, og evt. ta avgjørelser om reduksjon av ønsket tropp eller kansellering av deltakelse til
de enkelte arrangement. Men målsetting er selvsagt å innfri de forventninger våre utøvere
har til gjennomføring av denne sportsplanen.
Vi vet fortsatt ikke 100% hvilket internasjonalt konkurranseprogram vi får kommende
sesong. Vi vet heller ikke hvordan kvoteplassystemet for Paris 2024 blir. Og enda viktigere
vet vi heller ikke hvordan den enkelte øvelse skal gjennomføres i kvalifisering og finale. Dette
avgjøres høsten 2021 og kan få store konsekvenser for hvordan vi skal trene og hvordan vi
skal prioritere i vår satsing. Det ventes større endringer på konkurranseprogrammet.
Sesongen 2022 skal uansett bli fin. Ekstra hyggelig er EM 10 meter på hjemmebane på
Hamar. Vi ser fram til trivsel og utvikling på Skytterlandslaget og drømmer om sterke
prestasjoner og gode resultater.
Skytterlandslaget har etablert seg i verdenstoppen i flere øvelser. Under OL i Tokyo var
Norge åtte ganger blant de 12 beste. Det har vi ikke vært siden før krigen, og bærer bud om
at vi er på riktig vei.
Lykke til med sesongen. ☺

Med vennlig hilsen
Sportssjef Tor Idar Aune
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Organisering og uttak
Skytterlandslaget er Norges Skytterforbunds toppidrettssatsing. Sesongen 2022 er starten
på en treårsperiode som ender i OL og PL i Paris i 2024. De første kvoteplassene deles ut
allerede høsten 2022.
På seniornivå er første prioritet å legge til rette for utvikling av våre beste utøvere slik
at disse kan bli aller best i verden. Disse utøvere tilbys maksimal oppfølging innenfor
våre rammer.
Andre prioritet er å utvikle enda flere som kan kjempe jevnt med verdens beste i de
ulike grener i World Cup og internasjonale mesterskap.
Tredje prioritet er å ta vare på og utvikle morgendagens utøvere.
Sesongen 2022 byr på VM Pistol/Rifle, VM Lerdue, VM Para Pistol /Rifle/Lerdue, VM
Viltmål, EM 10 meter Pistol/Rifle/Viltmål, EM 25/50/300 meter Pistol/Rifle og Lerdue,
EM 10 meter Para Rifle/Pistol, EM 50 meter Viltmål, World Cup i alle OL- og PLøvelser, samt ISSF Grand Prix-stevner. En meget omfattende konkurransesesong.
Vi ønsker å videreføre det langsiktige arbeidet med lagbygging og kompetanseflyt
mellom grener, ledere og utøvere for et sterkest mulig samlet Skytterlandslag.
Vi ønsker å gi unge skyttere kunnskap om toppidrett og samtidig skape fremtidige
internasjonale toppskyttere. I etterkant av koronapandemien ønsker vi både en
spisset toppsatsing på unge utøvere og samtidig ta vare på flest mulig av våre fremste
unge utøvere.
Det er viktig for oss med tydelige uttakskriterier for landslag og internasjonale
stevner. Det sikrer at våre aller beste kan fortsette sin utvikling, og samtidig åpne for
at alle får mulighet til å kvalifisere seg til internasjonale oppdrag, uavhengig av
tilknytning til Skytterlandslaget. Hvis man vil nok og legger ned det arbeidet som
kreves, finnes det hele tiden muligheter for å kvalifisere seg.

Spørsmål og kommentarer
Spørsmål eller kommentarer til alle uttakskriterier og alle uttak kan rettes til sportssjef Tor
Idar Aune på mail eller mobil. Eventuelle klager på uttak kan kun rettes skriftlig til sportssjef
på mail. Landslagssjefer eller landslagstrenere har ikke ansvar for å kommentere eller
besvare slike henvendelser, alt skal rettes til sportssjef.
Tor Idar Aune
Sportssjef
Norges Skytterforbund
+47 908 47 231
tori@skyting.no
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Struktur 2022
Skytterlandslaget har to hovedinndelinger. Ett landslag for våre beste internasjonale skyttere
og ett landslag for vår satsing på unge skyttere. Utøvere fra alle grener er aktuelle for
landslagene.

Skytterlandslaget ELITE (ELITE+ og ELITE)
Skytterlandslaget UNG (UNG+ og UNG)
Skyttere følges opp av landslagssjefer og landslagstrenere i de ulike øvelser og grener.
Paraskyttere er fullt integrert i våre landslag og har ikke lenger eget landslag, som tidligere
på rifle. På pistol har utøverne vært integrert i satsingen også foregående år. Et tilbud på
paraskyting i leirdue er etablert i NSFs breddesatsing i 2021, og vil også være en del av et
integrert tilbud på Skytterlandslaget som rifle og pistol, hvis/når skyttere utvikles også i
denne grenen.
Under ELITE og UNG har vi opprettet treningsgrupper for å ivareta vårt oppdrag med å
utvikle og følge opp utøvere, men målet er at ELITE og UNG skal være tilstrekkelig inndeling i
årene framover og antall treningsgrupper er derfor redusert i 2022.
Treningsgrupper Senior 2022
Treningsgruppe Pistol Para
Treningsgruppe Rifle Viltmål
Treningsgruppe Leirdue
Vi ønsker også gjennom Skytterlandslaget å bidra til å bedre rekrutteringen inn til
skyttersporten og øke motivasjonen for unge, ivrige skyttere med mål om å komme inn på
Skytterlandslaget.
Derfor gjennomføres tiltak som motivasjonssamlinger og treninger i rifle, pistol, leirdue,
samt samarbeidet med Meråker VGS og NTG Kongsvinger. Nytt av året er også en
hospitantordning på Skytterlandslaget.
Vi har ikke et tilbud innen ISSF-grenen Target Sprint på Skytterlandslaget. Det er så langt ikke
blitt prioritert å utvikle Target Sprint verken i bredde eller topp i NSF, og det finnes ingen
planer for dette i øyeblikket.
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Generelle uttaksregler 2022
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 skyttere som blir tatt
ut har gode rutiner for trening, forberedelser og gjennomføring av konkurranse og har de
riktige holdninger til sporten og laget.
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.
Hovedregler for uttak
Spesifikke uttakskriterier utarbeides for hver gren i både junior og senior. Dette gjelder
pistol, rifle, OL-trap, skeet og viltmål. Disse kriterier blir alltid offentliggjort på våre nettsider.
I hovedsak benyttes vurderingsstevner for uttak til World Cup, Grand Prix, EM og VM i regi
av ESC, ISSF og World Shooting Para Sport (WSPS), samt nordisk mesterskap og eventuelt
andre internasjonale konkurranser der uttak er nødvendig.
Der uttaksstevner og vurderingsstevner ikke gjennomføres, benyttes skjønn i vurdering om
det skal sendes utøvere til den aktuelle konkurranse. Dette gjelder særlig konkurranser tidlig
i sesongen, der årstiden ikke innbyr til å gjennomføre gode utendørs vurderingsstevner.
Prestasjoner sist sesong og aktivitet på forsesong vil i hovedsak være avgjørende faktorer
ved skjønnsmessig uttak av sportssjef, i dialog med landslagstrenere og utøvere.
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.
Skjønn kan benyttes i alle uttak, men særlig ved eksempelvis forfall til uttaks- og
vurderingsstevner grunnet sykdom, skader, studier, jobb, dødsfall i familien eller lignende.
Uttaket er ikke å regne som offisielt før det er offentliggjort på våre nettsider eller FB-sider.
Hvis ikke nok skyttere til tiltenkt kvote/lag innfrir uttakskriteriene i uttaksstevnene, kan
utøvere bli tatt ut på laget uavhengig av rangering og deltakelse i uttaksstevnene.
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Juniorer som seniorer
Juniorer har mulighet til å kvalifisere seg til seniorkonkurranser, med mindre annet er angitt
før kvalifisering til den aktuelle konkurranse. Ranking utarbeides samlet for junior og senior,
der dette er aktuelt. Juniorer kan ikke pålegges å skyte senior og juniorer kan heller ikke
kreve å få skyte senior, men kan få muligheten etter individuell vurdering.
Korona
Dersom konkurranser ikke kan gjennomføres på grunn av koronasituasjonen eller andre
årsaker, kan det komme endringer i oppsatte kriterier i den enkelte gren. Uttakskriterier vil i
så fall oppdateres, og beskjed om dette legges ut på nettsider og FB, med link til gjeldende
kriterier. Vi ber om forståelse for dette og oppfordrer alle involverte til å jevnlig søke
informasjon om eventuelle endringer.
Avgjørelse
Landslagssjefer og sportssjef har alltid tett dialog ved uttak til konkurranser. Sportssjef er
ansvarlig for endelig uttak.
Formell uttaksprosedyre
Sportssjef utarbeider uttakskriterier i samarbeid med landslagssjefer
Toppidrettskomiteen kontrollerer og vedtar uttakskriterier
Landslagssjefer innstiller utøvere for uttak i dialog med sportssjef
Sportssjef foretar uttak og presenterer for Toppidrettskomiteen
Toppidrettskomiteen kontrollerer at uttakskriterier er fulgt før godkjenning
Sportssjef presenterer godkjent uttak
Spørsmål og kommentarer
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.
Landslagssjefer eller landslagstrenere har ikke ansvar for å kommentere eller besvare slike
henvendelser, alt skal rettes til sportssjef.
Sportssjef
Tor Idar Aune
+47 908 47 231
tori@skyting.no

8

Uttakskriterier 2022 - ELITE
Skytterlandslaget ELITE er vårt øverste nivå på senior, og består av gruppene ELITE og
ELITE+.
Eksklusivt for olympiske og paralympiske øvelser.
Utøvere som har levert eller forventes å levere prestasjoner på høyeste
internasjonale nivå kommende sesong.
Trening, forberedelser og gjennomføring av konkurranse på høyde med de beste i
verden innen sine øvelser.
Utøvere på dette nivået prioriterer sin idrett foran alt annet, innenfor de rammer
familie, jobb og studier setter.
Uttak baseres på uttalt ambisjonsnivå, gjennomføringsevne, leverte prestasjoner
og resultater, samt forventet utvikling.
Utøverne deles inn i gruppene ELITE og ELITE+. I praksis mottar utøvere i begge
grupper den samme oppfølging, men dette gir trenere mulighet til å prioritere tid
og ressurser når det er nødvendig, og i tillegg kan +utøvere motta utvidet
økonomisk støtte for å ha mulighet til å være skyttere helt i verdenstoppen.
o ELITE +
▪ Skyttere helt i verdenstoppen
▪ Ingen aldersbegrensning
▪ Innenfor oppgitte vurderingskrav
▪ Innfrir generelle uttakskriterier
▪ Arbeid/studier forventes ikke å overskride 1/3 belastning
▪ Tilbys utvidet økonomisk støtte fra NSF
▪ Prioriteres ved søknader om OLT-stipend
▪ Daglig/ukentlig oppfølging av landslagstrener
▪ Tilbys treningsdager/treningssamlinger
▪ Tilbys internasjonale konkurranser
o ELITE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Skyttere med reelle muligheter for finale i WC/OL/PL
Ingen aldersbegrensning
Innenfor oppgitte vurderingskrav
Innfrir generelle uttakskriterier
Arbeid/studier forventes ikke å overskride 2/3 belastning
Tilbys økonomisk støtte fra NSF
Prioriteres ved søknader om OLT-stipend
Daglig/ukentlig oppfølging av landslagstrener
Tilbys treningsdager/treningssamlinger
Tilbys internasjonale konkurranser
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Uttakskriterier 2022 - UNG
Skytterlandslaget UNG er vår toppidrettssatsing på unge utøvere. To grupper utøvere får
plass i denne satsingen, som er et samarbeid med Olympiatoppen og Sparebankstiftelsen
DNB.
Eksklusivt for skyttere i aldersgruppen 16-25 år
Skyttere fra alle grener og øvelser er aktuelle. Dette omfatter alle rifle- og
pistoløvelser, viltmål, lerduegrenene OL-trap og skeet, para rifle og pistol.
UNG er både for utøvere som allerede er på et høyt junior- eller seniornivå, både i
treningshverdagen og i konkurranser, og for unge skyttere som trenger kunnskap
om toppidrett for å danne seg et bilde på hva det innebærer å være en
toppidrettsutøver. Alle utøvere lærer seg å trene, forberede seg og gjennomføre
konkurranser tilsvarende det som kreves på høyeste nivå.
Uttak baseres på uttalt ambisjonsnivå, gjennomføringsevne, leverte prestasjoner
og resultater, samt forventet utvikling. Vi leter etter de som ønsker å bli best i
verden og som er villig til å legge ned det arbeid som kreves.
Utøverne deles inn i to grupper på UNG.
o UNG +
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Unge skyttere på vei mot verdenstoppen
Skyttere i alderen 16-25 år
Innenfor oppgitte vurderingskrav
Innfrir generelle uttakskriterier
Ukentlig oppfølging av landslagstrener
Tilbys UNG-samlinger med faglig og praktisk innhold
Tilbys treningssamlinger/ evt. hospitering på ELITE
Tilbys internasjonale konkurranser

o UNG
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lovende unge skyttere
Unge skytteres første møte med toppidrett – opplæring og trening
Skyttere i alderen 16-25 år
Ingen vurderingskrav
Innfrir generelle uttakskriterier
Tilbys UNG-samlinger med faglig og praktisk innhold
Oppfølging av landslagstrener gjennom året for å sikre utvikling

Både UNG og UNG+ får tilbud om inntil 2 fellessamlinger kommende sesong, i tillegg til
samlinger og treninger i den enkelte gren etter opplegg av respektive landslagstrenere.
Utøvere på UNG+ prioriteres alltid først i satsingen på dette nivået.
Oppstartssamtale, utviklingssamtaler, oppfølging av treningsplanlegging og treningsdagbok
er en del av tilbudet på UNG. På UNG+ er tilbudet tettere oppfølging og mulighet for flere
økter med trener i tillegg til mulighet for hospitering på ELITE. Alle utøvere får informasjon
om dette direkte etter uttak.
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Uttakskriterier 2022 - Treningsgrupper
Skytterlandslaget Treningsgrupper Senior er et tilbud for våre nest beste utøvere med
mulighet til å nå topp internasjonalt nivå. Tilpasset opplegg for ulike grener, og med ulike
kriterier for grenene.
Treningsgrupper etableres i de grener der dette er nødvendig for å nå ønsket antall skyttere
opp på ELITE-nivå. Dette er et ekstra tilbud for skyttere som ikke innfrir kravene til ELITE,
men som har god mulighet til å utvikle seg til det, og som har gode muligheter for
internasjonal representasjon kommende år. Dette er høyeste nivå for skyttere i øvelser som
ikke er på OL- eller PL-programmet. Det opprettes ikke treningsgrupper i øvelser der vi
mener ELITE ivaretar dette tilfredsstillende.
Ambisjonen er at ELITE og UNG skal være tilstrekkelig inndeling av Skytterlandslaget på sikt.
Derfor reduseres antall treningsgrupper for 2022, i forhold til tilbudet i 2021. For 2022 er
treningsgruppen Rifle Para fjernet, og gruppene Pistol og Pistol Para er sammenslått, det
samme med gruppene Skeet og Trap som er slått sammen til Leirdue.
Treningsgrupper:
Skyttere vi kan utvikle til å kjempe om medaljer i WC/OL/PL/VM/EM
Alle grener og øvelser – ingen aldersbegrensning
Innfrir generelle uttakskriterier
Ukentlig oppfølging av landslagstrener
Tilbys treningsdager/treningssamlinger
Følgende blir lagt til grunn i vurderingen, her i prioritert rekkefølge:
Prestasjoner og resultater i oppsatte vurderingsstevner
Prestasjoner og resultater i internasjonale konkurranser i 2020 og 2021
Utøverens satsing, ambisjonsnivå, gjennomføringsevne og forventet utvikling
Andre resultater og forhold
Generelle uttakskriterier
Treningsgruppe Rifle Viltmål
Skyttere med mulighet til å kjempe om medaljer i internasjonale mesterskap kommende
sesonger.
Treningsgruppe Pistol
Skyttere med mulighet til å kjempe om finaleplass i internasjonale konkurranser kommende
sesonger, særlig med tanke på eget europamesterskap på hjemmebane på Hamar 2022.
Treningsgruppe Leirdue
Skyttere med mulighet til å kjempe om finaleplass i internasjonale konkurranser kommende
sesonger.
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Uttakskriterier 2022 – UNG Motivasjon
UNG Motivasjon er et samlebegrep på tiltak for å gi unge utøvere det aller første innblikk i
toppidretten, og gi utøvere instruksjon og informasjon om veien inn til Skytterlandslaget.
Mulige tiltak
Motivasjonssamlinger, som kan være helt åpne eller med invitasjon basert på
prestasjoner og resultater.
Regionale og nasjonale samlinger og treninger. Dette kan være sentralt planlagte
samlinger, eller med utgangspunkt i invitasjon eller initiativ fra klubber, kretser
eller skoler, alternativt på initiativ fra de ulike landslagstrenere.
Samarbeidsavtaler med NTG Kongsvinger og Meråker VGS sikrer oppfølging av
elever ved disse skolene. Dette er både elever som allerede er inne i grupper av
Skytterlandslaget og elever som kan nå dit gjennom godt arbeid.
Klubbesøk av landslagstrenere for oppfølging og utvikling av unge utøvere
Hospitantordning
Nytt av året er uttak av skyttere som hospitanter til Skytterlandslaget. Dette blir
første direkte kontakt med landslagstrenere for denne gruppen utøvere. Her vil vi
danne oss et bedre bilde av den enkelte utøvere og forberede utøvere på evt.
senere uttak til Skytterlandslaget UNG.
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Trenere på Skytterlandslaget
RIFLE
Landslagssjef
Landslagstrener
Landslagstrener UNG
Landslagstrener UNG
Landslagstrener Viltmål

Espen Berg-Knutsen
Vidar Lindstad-Fossmo
Andrea Wick
Malin Westerheim
Ola Stene

70% *
60% **
50% ***
100% ****
15%

* Espen Berg-Knutsen er ansatt 70% i NSF som landslagssjef. Hans arbeidsoppgaver i NSF er i
hovedsak oppfølging av våre ELITE-utøvere i rifle. Espen har det faglige ansvaret i sin gren.
** Vidar Lindstad-Fossmo assisterer Espen på ELITE og er samtidig ansvarlig for testing og
vedlikehold av ammunisjon og våpen for alle utøvere på ELITE og UNG i rifle.
*** Andrea Wick er i tillegg til landslagstrener også prosjektleder for hele vårt UNG-konsept i
alle grener, som er et samarbeidsprosjekt med Olympiatoppen og Sparebankstiftelsen DNB.
**** Malin Westerheim er i tillegg hovedansvarlig for oppfølging av paraskyttere i rifle og
gjennomføring av internasjonale konkurranser i para rifle.
PISTOL
Landslagssjef

Uwe Knapp

100% *

* Uwe Knapp har ansvar for oppfølging av både UNG og ELITE, inkludert parautøvere. Uwe
har det faglige ansvaret i sin gren.
Det arbeides aktivt med å finne løsninger for å utvide trenerkapasiteten på pistol.
LEIRDUE
Landslagssjef
Landslagstrener

Vebjørn Berg
Magne Østby

100% *
50% **

* Vebjørn Berg er ansvarlig for både OL-trap og skeet, med treneransvar for skeet inkludert.
Han har det faglige ansvaret i sin gren.
** Magne Østby er trener for utøvere i OL-trap
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Oppfølging og forventning
Skyttere på ELITE, UNG og treningsgrupper følges opp direkte av de respektive
landslagstrenere i de ulike grener. Her er en kort sammenstilling av innholdet i dette.
RIFLE
Utøvere i ELITE og ELITE+ følges opp av landslagssjef i rifle Espen Berg-Knutsen og
landslagstrener Vidar Lindstad-Fossmo.
Denne gruppen utøvere har faste treninger 3 heldager i uken gjennom hele året, i tillegg til
andre samlinger og konkurranser nasjonalt og internasjonalt.
Rifleskyttere i UNG og UNG+ følges opp av landslagstrenerne Andrea Wick og Malin
Westerheim.
Med så stor base utøvere bosatt rett ved Alfhallen blir det gjennomført flere økter hver uke i
regi av UNG. Oppfølging av utøvere andre steder skjer ved hjemmebesøk, samtaler,
Skype/Facetime, Scatt, plan, dagbok og samlinger der alle møtes.
Utøvere på UNG+ prioriteres alltid i oppfølgingen på dette nivået.
RIFLE VILTMÅL
Ansvarlig for oppfølging av utøvere i treningsgruppen Rifle Viltmål er landslagstrener Ola
Stene.
Det blir felles samlinger og treninger, i tillegg til oppfølging utover gjennom samtaler,
Skype/Facetime, Scatt, plan, dagbok.
PISTOL
Alle skyttere ivaretas av landslagssjef pistol Uwe Knapp.
Skytterne er spredd over hele landet, men Uwe er meget aktivt reisende rundt til alle
utøvere. Oppfølging utover dette skjer ved samtaler, Skype/Facetime, Scatt, plan, dagbok og
samlinger der alle møtes.
LEIRDUE
Landslagssjef Vebjørn Berg er ansvarlig for oppfølging av alle utøvere i både OL-trap og
skeet. Landslagstrener OL-trap Magne Østby har teknisk oppfølging av sine utøvere.
Både skeet og OL-trap følges opp gjennom treninger, samlinger, planlegging og samtaler av
trener. Det blir ukentlig todagers samlinger på Løvenskioldbanen.
NB! Ved uttak av skyttere utenfor Skytterlandslaget til internasjonale konkurranser, blir
disse innlemmet i Skytterlanslagets forberedelser til den aktuelle konkurranse.
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Vurdering 2022
Ved uttak til Skytterlandslaget gjøres en grundig vurdering for å finne den enkeltes nivå
basert på retningsgivende vurderingskrav som er satt for den enkelte OL- og PL-øvelse.
Vi har regnet oss fram til ønsket vurderingskrav for skyttere i de ulike grener og øvelser som
skytes i OL og PL. Dette for å gi alle utøvere et best mulig bilde av hva som kreves for å nå
landslag og kjempe med de beste internasjonalt.
Vurderingskravene er satt ved å analysere internasjonale resultater fra World Cup og
internasjonale mesterskap de siste fem årene, med hovedvekt på hvilket nivå hver enkelt
øvelse har pr. dags dato.
- Utøvere som vurderes som ELITE+ har det høyeste internasjonale nivå inne allerede.
- Utøvere som vurderes som ELITE er nær det høyeste internasjonale nivå.
- Utøvere som vurderes som UNG+ er utøvere i utvikling med tilstrekkelig satsing vurdert til
å kunne nå høyeste internasjonale nivå.
Ut ifra de oppgitte kriterier for vurdering ovenfor, vil sportssjef og landslagstrenere avgjøre
hvilke skyttere som får tilbud på Skytterlandslaget. Utøvere som faller utenfor dette, kan
likevel bli gitt mulighet i eventuelle treningsgrupper i den enkelte gren.
Skyttere i kategorien UNG har ingen direkte vurderingskrav – kun skjønnsmessig vurdering
som tidligere år. Dette gjelder også utøvere som er aktuelle for våre treningsgrupper i de
ulike grener.
Oppgitte tall i tabellen under benyttes også i vurdering ved uttak til internasjonale
konkurranser. Tallene viser tydelig hva som kreves for å være i verdenstoppen i sin øvelse.
Ved uttak til internasjonale konkurranser ønsker vi i hovedsak å tilby plass til utøvere som
har reel mulighet til å nå finaleplass i den planlagte konkurranse, samt utøvere i utvikling
med reell mulighet til å nå finaleplasser i framtida. Herunder også lovende utøvere med
behov for internasjonal matching.
Det kan i tillegg gjøres unntak fra dette i spesielle anledninger, for å eksempelvis være
representert i flere øvelser og kunne delta i lagkonkurranser i mesterskap. Særlig aktuelt er
dette foran EM på hjemmebane på 10 meter i rifle, pistol, viltmål, der vi har mulighet for å
stille med utvidet tropp.
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Vurdering for uttak til Skytterlandslaget 2022
Rifle OL-grener
10m luftrifle K
10m luftrifle M
50m helmatch K
50m helmatch M

UNG+
627
627
1172
1172

ELITE
630
630
1180
1180

ELITE+
632
632
1184
1184

Rifle PL-grener
SH1 R2
SH1 R3
SH1 R6
SH2 R4
SH2 R5
SH2 R9

UNG+
612
626
611
622
628
610

ELITE
617
633
619
629
634
618

ELITE+
622
635
623
632
636
622

Pistol OL-grener
10m luftpistol K
10m luftpistol M
25m sportpistol K
25m silhuett M

UNG+
570
574
576
578

ELITE
574
578
582
584

ELITE+
578
582
584
587

Pistol PL-grener
P1
P2
P3

UNG+
552
542
552

ELITE
562
552
564

ELITE+
567
557
568

Lerdue
Skeet K
Skeet M
OL-trap K
OL-trap M

UNG+
115
118
114
117

ELITE
119
122
118
121

ELITE+
121
123
120
122

NB! Nye vurderingskriterier for uttak til Skytterlandslaget 2023 blir presentert på
forsommeren 2022.
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Skytterlandslaget ELITE

2022

ELITE + (6)
Jeanette Hegg Duestad
Jenny Stene
Jon-Hermann Hegg
Henrik Larsen
Erik Watndal
Jørgen Engen

Rifle
Rifle
Rifle
Rifle
Leirdue
Leirdue

ELITE (3)
Ole-Harald Aas
Katrine Lund
Simon Kolstad Claussen

Pistol
Rifle
Rifle

Ansvarlig for oppfølging av utøvere på ELITE+ og ELITE
Rifle
Pistol
Lerdue

Landslagssjef Espen Berg-Knutsen
Landslagssjef Uwe Knapp
Landslagssjef Vebjørn Berg

Kontrakter
Det utarbeides kontrakter for hver enkel utøver som beskriver både NSFs ansvar og
utøvernes ansvar. Disse har individuelt innhold hva gjelder kontraktslengde, økonomi og
forventinger ut ifra utøverens muligheter og ivaretar begge parters interesse. Kontraktene er
konfidensielle.
Antall utøvere på ELITE og ELITE+ er ikke statisk og kan endres underveis i sesongen.
Deltagelse på ELITE skal i størst mulig grad være forutsigbart, så lenge utøver innfrir
kontraktens forventinger. Skyttere utenfor ELITE med stor utvikling underveis i sesongen,
kan få tilbud om plass i ELITE umiddelbart, og må ikke nødvendigvis vente til neste års uttak.
Dette gjelder også mellom gruppene ELITE og ELITE +.
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Skytterlandslaget UNG 2022
UNG+ (21)
Ane Torgersen
Ann Helen Aune
Tiril Fredrikke Schüller

Pistol
Pistol
Pistol

Erik Eknes
Mattis Hembre

Pistol
Pistol

Anita Bjørkedal
Benedikte Oppedal
Julie Paulsen Johannesen
Johanna Reksten
Karina Stette
Mari Bårdseng Løvseth
Martine Sve
Milda Marina Søberg Haugen
Tonje Engevik

Rifle
Rifle
Rifle
Rifle
Rifle
Rifle
Rifle
Rifle
Rifle

Lars Gulbrandsen Lilleng
Ole Martin Halvorsen
Martin Sørlie-Rogne
Martin Nesvik Voss
Tobias Bernhoft-Osa
Vegard Nordhagen

Rifle
Rifle
Rifle
Rifle
Rifle
Rifle

Ruben Grønbeck Lillerud

Leirdue

UNG (14)
Emmeline Ekrem Bryhn
Hans Wang Nøstvold
Kristoffer Helgøy Henriksen
Tobias Skaarstad

Pistol
Pistol
Pistol
Pistol

Andrea Ingstadbjørg Alstad
Hanna Huser
Oda Flikkerud
Sofia Fallås
Veronica Brandtzæg

Rifle
Rifle
Rifle
Rifle
Rifle

Oliver Gylta Olsen
Sigmund Grimsrud
Vebjørn Grimsrud
Vegard Sørlie Krogsæther

Rifle
Rifle
Rifle
Rifle

Espen Teppdalen Nordsveen

Leirdue
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Hospitanter (9)
Malin Vik
Even Lien Akre
Sondre Risan Haltvik

Pistol
Pistol
Pistol

Pernille Nor-Woll
Synnøve Berg
Even Olai Enger Throndsen
Jens Olsrud Østli
Tobias Austevoll Lyssand
Magnus Himle-Hopland

Rifle
Rifle
Rifle
Rifle
Rifle
Rifle

Ansvarlig for oppfølging av utøvere på UNG+, UNG og hospitanter
Rifle
Pistol
Leirdue

Landslagstrener Andrea Wick
Landslagstrener Malin Westerheim
Landslagssjef Uwe Knapp
Landslagssjef Vebjørn Berg

Antall utøvere på UNG er ikke statisk og kan endres underveis i sesongen. Men deltagelse på
UNG skal i størst mulig grad være forutsigbart, så lenge utøver innfrir forventinger. Skyttere
utenfor UNG med stor utvikling underveis i sesongen, kan få tilbud om plass i UNG
umiddelbart, og må ikke nødvendigvis vente til neste års uttak. Dette gjelder også mellom
gruppene UNG og UNG+, og evt. opptak av hospitanter til UNG.
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Skytterlandslaget Treningsgrupper 2022
RIFLE VILTMÅL Treningsgruppe (3)
Emilie Sørlie
Anneline Tangen
Even Nordsveen

Rifle Viltmål
Rifle Viltmål
Rifle Viltmål

PISTOL Treningsgruppe (3)
Sun Bore
Espen Børsum Jensen
Morten Nygård Bergheim

Pistol
Pistol
Pistol

LEIRDUE Treningsgruppe (3)
Malin Farsjø
Rachelle Wolff
Espen Unneland

Leirdue
Leirdue
Leirdue

Ansvarlig for oppfølging av utøvere i treningsgruppene
Pistol
Rifle Viltmål
Leirdue

Landslagssjef Uwe Knapp
Landslagstrener Ola Stene
Landslagssjef Vebjørn Berg

Heller ikke treningsgruppene er statiske og kan endres underveis i sesongen. Deltagelse skal
likevel i størst mulig grad være forutsigbart, så lenge utøver innfrir forventinger.
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Internasjonale konkurranser 2022
R=Rifle, P=Pistol, L=Leirdue, V=Viltmål
Mesterskap (7)
13.03-17.03
EM Para, Hamar, NOR
RP 10m Para
18.03-27.03
EM Hamar, NOR
RPV 10m
15.08-30.08
EM Moskva, RUS
RPLV
27.09-10.10
VM (sted ikke fastsatt)
L
12.10-25.10
VM Kairo, EGY
RP
??.11-??.11
VM Para, Al Ain, UAE
RPL Para
(Vi venter på avklaring om VM Viltmål blir arrangert i 2022)
World Cup (10)
07.02-18.02
26.02-08.03
08.03-19.03
27.03-03.04 *
09.04-19.04
19.04-30.04
09.05-20.05 *
01.06-14.06
06.06-13.06
24.06-07.07

WC Rabat, MAR
WC Kairo, EGY
WC Nicosia, CYP
WC Lima, PER
WC Chengdu, CHN
WC Lonato, ITA
WC Linfen Shanxi, CHN
WC Baku, AZE
WC Para Chateauroux, FRA
WC Changwon, KOR

L
RP
L
L
RP
L
L
RPL
RPL Para
RPL

World Cup Junior (1)
09.05-20.05
WCJ Suhl, GER

RPL

Grand Prix (7)
12.01-16.01 *
18.01-22.01 *
08.02-18.02 *
20.05-31.05
21.07-31.07 *
06.09-17.09 *
15.12-19.12 *

RP 10m
RP 10m
RP
RPL
L
L
RP 10m

GP Ruse, SLO
GP Osijek, CRO
GP Jakarta, IND
GP Granada, ESP
GP Almaty, KAZ
GP Konya, TUR
GP Osijek, CRO

Andre konkurranser (3)
29.04-09.05
ISCH, Hannover GER
27.06-01.07
FISU Universaden Chengdu, CHN
04.08-08.08
Nordisk Kouvola, FIN

RP inkl. Para
RP
RPL

Konkurranser merket * er ikke prioritert aktivitet for Skytterlandslaget. For alle konkurranser
foretas fortløpende vurderinger om deltagelse. Det kan fortsatt komme utsettelser eller
avlysninger pga. koronapandemien, og derfor må vi være åpne for endringer.
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Spesifikke uttakskriterier 2022
Skytterlandslaget – RIFLE SENIOR
Generelle uttakskriterier
I bunnen legges generelle uttakskriterier gjeldende for alle grener i sesongen 2022. 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

Hovedpunkter uttak
-

6 uttak gjennomføres sesongen 2022
Skyttere kvalifisert for Skytterlandslaget 2022 har et fortrinn i de vurderinger vi
gjør for laguttak, særlig i første del av sesongen.
Andre skyttere kan kvalifisere seg gjennom seriøs satsing og prestasjon i
vurderingsstevner.
På seniornivå er første prioritet å legge til rette for utvikling av våre beste utøvere
slik at disse kan bli aller best i verden. Disse utøvere tilbys maksimal oppfølging og
internasjonal matching uavhengig av eventuelt oppnådd kvoteplass til OL.
Kun vurderingsstevner, ikke rene uttaksstevner sesongen 2022.
Ingen forhåndsuttak for sesongen 2022
Vi oppfordrer alle skyttere til deltakelse i flest mulig vurderingsstevner.
Vurderinger gjøres av landslagssjef, landslagstrenere og sportssjef, med kontroll
av uttak i Toppidrettskomiteen. Se generelle uttaksregler.

Kvoteplasser til OL 2024
Vi antar at de første kvoteplasser til OL 2024 deles ut enten i EM i august, og/eller VM
pistol/rifle i oktober.

Alle vurderingsstevner nasjonalt
11.11-14.11
26.11-28.11
14.01-16.01
08.04-10.04
23.04-24.04
21.05-22.05

NM, Ørland
Fredrikstad Open
Kisen Open
Vurderingsstevne (planlegges)
Vurderingsstevne (planlegges)
Vurderingsstevne (planlegges)

1 x 10 meter luft + 1 x finale
2 x 10 meter luft + 1 x finale
2 x 10 meter luft + 1 x finale
2 x 50 meter helmatch + 1 x finale
2 x 50 meter helmatch + 1 x finale
2 x 50 meter helmatch + 1 x finale

Vurderingsstevner under planlegging presenteres før 31.12.21 i oppdatert sportsplan.
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Alle vurderingsstevner internasjonalt
26.02-08.03
18.03-27.03
09.04-19.04
20.05.31.05
01.06-14.06
24.06-07.07
15.08-30.08

WC Kairo, EGY
EM Hamar, NOR
WC Chengdu, CHN
GP Granada, ESP
WC Baku, AZE
WC Changwon, KOR
EM Moskva, RUS

Oversikt uttak
1
2
3
4
5
6

05.12.21
20.01.22
01.04.22
26.04.22
16.06.22
01.09.22

WC Kairo
EM Hamar, WC Chengdu
WC Baku, GP Granada
WC Changwon, FISU Universaden Chengdu
Nordisk Kouvola, EM Moskva
VM Kairo

Uttak 1
Dato
Gjelder

Innen 05.12.21 – offentliggjøres på skyting.no
WC Kairo

Vurderingsstevner for uttak 1
11.11-14.11 NM, Ørland
26.11-28.11 Fredrikstad Open

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

Det er aktuelt å ta ut inntil tre utøvere av hvert kjønn. Prestasjoner og resultater i sesongen
2021 er også viktig i vurderingen i dette uttaket.

Uttak 2
Dato
Gjelder

Innen 20.01.22 – offentliggjøres på skyting.no
EM Hamar, WC Chengdu

Vurderingsstevner for uttak 2
11.11-14.11 NM, Ørland
26.11-28.11 Fredrikstad Open
14.01-16.01 Kisen Open

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

Det er aktuelt å ta ut inntil fem utøvere av hvert kjønn til EM Hamar, og inntil tre utøvere av
hvert kjønn til WC Chengdu. Prestasjoner og resultater i sesongen 2021 er også viktig i
vurderingen i dette uttaket.

Uttak 3
Dato
Gjelder

Innen 01.04.22 – offentliggjøres på skyting.no
WC Baku, GP Granada
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Vurderingsstevner for uttak 3
11.11-14.11 NM, Ørland
26.11-28.11 Fredrikstad Open
14.01-16.01 Kisen Open
26.02-08.03 WC Kairo, EGY
18.03-27.03 EM Hamar, NOR

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

Det er aktuelt å ta ut inntil fire utøvere av hvert kjønn til WC Baku, og inntil fem utøvere av
hvert kjønn til GP Granada. Prestasjoner og resultater i sesongen 2021 er også viktig i
vurderingen i dette uttaket, særlig i uttak på 50 meter.

Uttak 4
Dato
Gjelder

Innen 26.04.22 – offentliggjøres på skyting.no
WC Changwon, FISU Universaden Chengdu

Vurderingsstevner for uttak 4
11.11-14.11 NM, Ørland
26.11-28.11 Fredrikstad Open
14.01-16.01 Kisen Open
26.02-08.03 WC Kairo, EGY
18.03-27.03 EM Hamar, NOR
08.04-10.04 Vurderingsstevne (planlegges)
09.04-19.04 WC Chengdu, CHN
23.04-24.04 Vurderingsstevne (planlegges)

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

2 x 50 meter helmatch + 1 x finale
2 x 50 meter helmatch + 1 x finale

Det er aktuelt å ta ut inntil fire utøvere av hvert kjønn til WC Changwon og inntil to skyttere
totalt til FISU Universaden.

Uttak 5
Dato
Gjelder

Innen 16.06.22 – offentliggjøres på skyting.no
Nordisk Kouvola, EM Moskva

Vurderingsstevner for uttak 5
26.02-08.03 WC Kairo, EGY
18.03-27.03 EM Hamar, NOR
08.04-10.04 Vurderingsstevne (planlegges)
09.04-19.04 WC Chengdu, CHN
23.04-24.04 Vurderingsstevne (planlegges)
20.05.31.05 GP Granada, ESP
21.05-22.05 Vurderingsstevne (planlegges)
01.06-14.06 WC Baku, AZE

2 x 50 meter helmatch + 1 x finale
2 x 50 meter helmatch + 1 x finale
2 x 50 meter helmatch + 1 x finale

Det er aktuelt å ta ut to separate tropper med inntil fire utøvere av hvert kjønn til både
Nordisk Kouvola og EM Moskva på 10 og 50 meter. Det er aktuelt å ta ut ytterligere skyttere
til EM 300 meter.
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Uttak 6
Dato
Gjelder

Innen 01.09.22 – offentliggjøres på skyting.no
VM Kairo

Vurderingsstevner for uttak 6
26.02-08.03 WC Kairo, EGY
18.03-27.03 EM Hamar, NOR
09.04-19.04 WC Chengdu, CHN
20.05.31.05 GP Granada, ESP
01.06-14.06 WC Baku, AZE
15.08-30.08 EM Moskva, RUS
Det er aktuelt å ta inntil fire utøvere av hvert kjønn til VM. Det er endelig VM-tropp som
presenteres 01.09.22. Noen utøvere vil bli tatt ut til VM allerede ved uttak til EM Moskva
16.06.22.
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Spesifikke uttakskriterier 2022
Skytterlandslaget – RIFLE JUNIOR
Generelle uttakskriterier
I bunnen legges generelle uttakskriterier gjeldende for alle grener i sesongen 2022. 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

Hovedpunkter uttak
-

4 uttak gjennomføres sesongen 2022
Skyttere kvalifisert for Skytterlandslaget 2022 har et fortrinn i de vurderinger vi
gjør for laguttak, særlig i første del av sesongen.
Andre skyttere kan kvalifisere seg gjennom seriøs satsing og prestasjon i
vurderingsstevner.
På seniornivå er første prioritet å legge til rette for utvikling av våre beste utøvere
slik at disse kan bli aller best i verden. Disse utøvere tilbys maksimal oppfølging og
internasjonal matching uavhengig av eventuelt oppnådd kvoteplass til OL.
Kun vurderingsstevner, ikke rene uttaksstevner sesongen 2022.
Ingen forhåndsuttak for sesongen 2022
Vi oppfordrer alle skyttere til deltakelse i flest mulig vurderingsstevner.
Vurderinger gjøres av landslagstrenere og sportssjef, med kontroll av uttak i
Toppidrettskomiteen. Se generelle uttaksregler.

Alle vurderingsstevner nasjonalt
11.11-14.11
26.11-28.11
14.01-16.01
08.04-10.04
23.04-24.04
21.05-22.05

NM, Ørland
Fredrikstad Open
Kisen Open
Vurderingsstevne (planlegges)
Vurderingsstevne (planlegges)
Vurderingsstevne (planlegges)

1 x 10 meter luft + 1 x finale
2 x 10 meter luft + 1 x finale
2 x 10 meter luft + 1 x finale
2 x 50 meter helmatch + 1 x finale
2 x 50 meter helmatch + 1 x finale
2 x 50 meter helmatch + 1 x finale

Vurderingsstevner under planlegging presenteres før 31.12.21 i oppdatert sportsplan.

Alle vurderingsstevner internasjonalt
18.03-27.03
09.05-20.05
20.05.31.05
04.08-08.08

EM Hamar, NOR
WC Junior Suhl
GP Granada, ESP
Nordisk Kouvola, FIN
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15.08-30.08

EM Moskva, RUS

Oversikt uttak
1
2
3
4

20.01.22
09.03.22
16.06.22
01.09.22

EM Hamar
WC Junior Suhl
Nordisk Kouvola, EM Moskva
VM Kairo

Uttak 1
Dato
Gjelder

Innen 20.01.22 – offentliggjøres på skyting.no
EM Hamar

Vurderingsstevner for uttak 1
11.11-14.11 NM, Ørland
26.11-28.11 Fredrikstad Open
14.01-16.01 Kisen Open

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

Det er aktuelt å ta ut inntil seks utøvere av hvert kjønn til EM Hamar. Prestasjoner og
resultater i sesongen 2021 er også viktig i vurderingen i dette uttaket.

Uttak 2
Dato
Gjelder

Innen 09.03.22 – offentliggjøres på skyting.no
WC Junior Suhl

Vurderingsstevner for uttak 2
11.11-14.11 NM, Ørland
26.11-28.11 Fredrikstad Open
14.01-16.01 Kisen Open

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

Det er aktuelt å ta ut inntil seks utøvere av hvert kjønn til WC Junior Suhl. Prestasjoner og
resultater i sesongen 2021 er også viktig i vurderingen i dette uttaket, særlig i uttak på 50
meter.

Uttak 3
Dato
Gjelder

Innen 16.06.22 – offentliggjøres på skyting.no
Nordisk Kouvola, EM Moskva

Vurderingsstevner for uttak 3
18.03-27.03 EM Hamar, NOR
08.04-10.04 Vurderingsstevne (planlegges)
23.04-24.04 Vurderingsstevne (planlegges)
09.05-20.05 WC Junior Suhl
21.05-22.05 Vurderingsstevne (planlegges)

2 x 50 meter helmatch + 1 x finale
2 x 50 meter helmatch + 1 x finale
2 x 50 meter helmatch + 1 x finale

Det er aktuelt å ta ut to separate tropper med inntil fire utøvere av hvert kjønn til både
Nordisk Kouvola og EM Moskva på 10 og 50 meter.
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Uttak 4
Dato
Gjelder

Innen 01.09.22 – offentliggjøres på skyting.no
VM Kairo

Vurderingsstevner for uttak 4
18.03-27.03 EM Hamar, NOR
08.04-10.04 Vurderingsstevne (planlegges)
23.04-24.04 Vurderingsstevne (planlegges)
09.05-20.05 WC Junior Suhl
21.05-22.05 Vurderingsstevne (planlegges)
04.08-08.08 Nordisk Kouvola, FIN
15.08-30.08 EM Moskva, RUS

2 x 50 meter helmatch + 1 x finale
2 x 50 meter helmatch + 1 x finale
2 x 50 meter helmatch + 1 x finale

Det er aktuelt å ta inntil fire utøvere av hvert kjønn til VM. Det er endelig VM-tropp som
presenteres 01.09.22. Noen utøvere vil bli tatt ut til VM allerede ved uttak til EM Moskva
16.06.22.
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Spesifikke uttakskriterier 2022
Skytterlandslaget – RIFLE PARA
Generelle uttakskriterier
I bunnen legges generelle uttakskriterier gjeldende for alle grener i sesongen 2022. 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

Hovedpunkter uttak
-

3 uttak gjennomføres sesongen 2022
NB! Endelig WC-program ser ikke ut til å være spikret, så her kan komme
ytterligere konkurranser på programmet.
Skyttere kvalifisert for Skytterlandslaget 2022 har et fortrinn i de vurderinger vi
gjør for laguttak, særlig i første del av sesongen.
Andre skyttere kan kvalifisere seg gjennom seriøs satsing og prestasjon i
vurderingsstevner.
På seniornivå er første prioritet å legge til rette for utvikling av våre beste utøvere
slik at disse kan bli aller best i verden. Disse utøvere tilbys maksimal oppfølging og
internasjonal matching uavhengig av eventuelt oppnådd kvoteplass til PL.
Kun vurderingsstevner, ikke rene uttaksstevner sesongen 2022.
Ingen forhåndsuttak for sesongen 2022
Vi oppfordrer alle skyttere til deltakelse i flest mulig vurderingsstevner.
Vurderinger gjøres av landslagstrenere og sportssjef, med kontroll av uttak i
Toppidrettskomiteen. Se generelle uttaksregler.

Alle vurderingsstevner nasjonalt
11.11-14.11
26.11-28.11
14.01-16.01
08.04-10.04
23.04-24.04
21.05-22.05

NM, Ørland
Fredrikstad Open
Kisen Open
Vurderingsstevne (planlegges)
Vurderingsstevne (planlegges)
Vurderingsstevne (planlegges)

R1-R5
R1-R5
R1-R5
2 x 50 meter helmatch + 1 x finale
2 x 50 meter helmatch + 1 x finale
2 x 50 meter helmatch + 1 x finale

Vurderingsstevner under planlegging presenteres før 31.12.21 i oppdatert sportsplan.

Alle vurderingsstevner internasjonalt
13.03-17.03
06.06-13.06

EM Hamar, NOR
WC Para Chateauroux, FRA
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Oversikt uttak
1 20.01.22
2 01.04.22
3 01.09.22

EM Para Hamar
WC Para Chateauroux, FRA
VM Para Al Ain, UAE

Uttak 1
Dato
Gjelder

Innen 20.01.22 – offentliggjøres på skyting.no
EM Hamar

Vurderingsstevner for uttak 1
11.11-14.11 NM, Ørland
26.11-28.11 Fredrikstad Open
14.01-16.01 Kisen Open

R1-R5
R1-R5
R1-R5

Det er aktuelt å ta ut inntil ti utøvere. Prestasjoner og resultater i sesongen 2021 er også
viktig i vurderingen i dette uttaket.

Uttak 2
Dato
Gjelder

Innen 01.04.22 – offentliggjøres på skyting.no
WC Para Chateauroux, FRA

Vurderingsstevner for uttak 2
11.11-14.11 NM, Ørland
26.11-28.11 Fredrikstad Open
14.01-16.01 Kisen Open
13.03-17.03 EM Hamar, NOR

R1-R5
R1-R5
R1-R5

Det er aktuelt å ta ut inntil seks utøvere. Prestasjoner og resultater i sesongen 2021 er også
viktig i vurderingen i dette uttaket, særlig i uttak på 50 meter.

Uttak 3
Dato
Gjelder

Innen 01.09.22 – offentliggjøres på skyting.no
VM Para Al Ain, UAE

Vurderingsstevner for uttak 3
13.03-17.03 EM Hamar, NOR
08.04-10.04 Vurderingsstevne (planlegges)
23.04-24.04 Vurderingsstevne (planlegges)
21.05-22.05 Vurderingsstevne (planlegges)
06.06-13.06 WC Para Chateauroux, FRA

2 x 50 meter helmatch + 1 x finale
2 x 50 meter helmatch + 1 x finale
2 x 50 meter helmatch + 1 x finale

Det er aktuelt å ta ut inntil åtte utøvere til VM.

30

Spesifikke uttakskriterier 2022
Skytterlandslaget – RIFLE VILTMÅL SENIOR OG JUNIOR
Generelle uttakskriterier
I bunnen legges generelle uttakskriterier gjeldende for alle grener i sesongen 2022. 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

Hovedpunkter uttak
-

Trolig 3 uttak til 3 mesterskap gjennomføres sesongen 2022
Skyttere kan kvalifisere seg gjennom seriøs satsing og prestasjon i
vurderingsstevner.
Kun vurderingsstevner, ikke rene uttaksstevner sesongen 2022.
Ingen forhåndsuttak sesongen 2022.
Vi oppfordrer alle skyttere til deltakelse i flest mulig vurderingsstevner.
Vurderinger gjøres av landslagstrener og sportssjef, med kontroll av uttak i
Toppidrettskomiteen. Se generelle uttaksregler.

Alle vurderingsstevner nasjonalt
(blir skrevet inn før publisering 15.10.21)

Alle vurderingsstevner internasjonalt
18.03-27.03
04.08-08.08

EM Hamar, NOR
Nordisk Kouvola, FIN

Oversikt uttak
1
2
3

20.01.22 EM Hamar, WC Chengdu
16.06.22 Nordisk Kouvola, EM Moskva
?
VM Viltmål?

Uttak 1
Dato
Gjelder

Innen 20.01.22 – offentliggjøres på skyting.no
EM Hamar

Vurderingsstevner for uttak 1
(Blir lagt inn i denne sportsplan innen 22.10.21)
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Det er aktuelt å ta ut skyttere i alle klasser. Prestasjoner og resultater i sesongen 2020 og
2021 er også viktig i vurderingen i dette uttaket.

Uttak 2
Dato
Gjelder

Innen 16.06.22 – offentliggjøres på skyting.no
Nordisk Kouvola, EM Moskva

Vurderingsstevner for uttak 2
18.03-27.03 EM Hamar, NOR
(mer kommer)
Det er aktuelt å ta ut skyttere til både Nordisk Kouvola og EM Moskva.

Uttak 3
Dato
Gjelder

? – offentliggjøres på skyting.no
VM Viltmål

Vurderingsstevner for uttak 3
18.03-27.03 EM Hamar, NOR
(mer kommer)
Vi venter på avklaring fra ISSF om/hvor/når et VM Viltmål arrangert. Mer info kommer.
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Spesifikke uttakskriterier 2022
Skytterlandslaget – PISTOL SENIOR
Generelle uttakskriterier
I bunnen legges generelle uttakskriterier gjeldende for alle grener i sesongen 2022. 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

Hovedpunkter uttak
-

6 uttak gjennomføres sesongen 2022
Skyttere kvalifisert for Skytterlandslaget 2022 har et fortrinn i de vurderinger vi
gjør for laguttak, særlig i første del av sesongen.
Andre skyttere kan kvalifisere seg gjennom seriøs satsing og prestasjon i
vurderingsstevner.
Kun vurderingsstevner, ikke rene uttaksstevner sesongen 2022.
Ingen forhåndsuttak for sesongen 2022
Vi oppfordrer alle skyttere til deltakelse i flest mulig vurderingsstevner.
Vurderinger gjøres av landslagssjef og sportssjef, med kontroll av uttak i
Toppidrettskomiteen. Se generelle uttaksregler.

Kvoteplasser til OL 2024
Vi antar at de første kvoteplasser til OL 2024 deles ut enten i EM i august, og/eller VM
pistol/rifle i oktober.

Alle vurderingsstevner nasjonalt
11.11-14.11
26.11-28.11
14.01-16.01

NM, Ørland
Fredrikstad Open
Kisen Open

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

Her kommer ytterligere vurderingsstevner for konkurranser etter EM 10 meter. Dette
presenteres før 31.12.21 i oppdatert sportsplan.

Alle vurderingsstevner internasjonalt
26.02-08.03
18.03-27.03
09.04-19.04
20.05.31.05

WC Kairo, EGY
EM Hamar, NOR
WC Chengdu, CHN
GP Granada, ESP
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01.06-14.06
24.06-07.07
15.08-30.08

WC Baku, AZE
WC Changwon, KOR
EM Moskva, RUS

Oversikt uttak
1
2
3
4
5
6

05.12.21
20.01.22
01.04.22
26.04.22
16.06.22
01.09.22

WC Kairo
EM Hamar, WC Chengdu
WC Baku, GP Granada
WC Changwon, FISU Universaden Chengdu
Nordisk Kouvola, EM Moskva
VM Kairo

Uttak 1
Dato
Gjelder

Innen 05.12.21 – offentliggjøres på skyting.no
WC Kairo

Vurderingsstevner for uttak 1
11.11-14.11 NM, Ørland
26.11-28.11 Fredrikstad Open

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

Det er aktuelt å ta ut inntil tre utøvere av hvert kjønn. Prestasjoner og resultater i sesongen
2021 er også viktig i vurderingen i dette uttaket.

Uttak 2
Dato
Gjelder

Innen 20.01.22 – offentliggjøres på skyting.no
EM Hamar, WC Chengdu

Vurderingsstevner for uttak 2
11.11-14.11 NM, Ørland
26.11-28.11 Fredrikstad Open
14.01-16.01 Kisen Open

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

Det er aktuelt å ta ut inntil fem utøvere av hvert kjønn til EM Hamar, og inntil tre utøvere av
hvert kjønn til WC Chengdu. Prestasjoner og resultater i sesongen 2021 er også viktig i
vurderingen i dette uttaket.

Uttak 3
Dato
Gjelder

Innen 01.04.22 – offentliggjøres på skyting.no
WC Baku, GP Granada

Vurderingsstevner for uttak 3
11.11-14.11 NM, Ørland
26.11-28.11 Fredrikstad Open
14.01-16.01 Kisen Open
26.02-08.03 WC Kairo, EGY
18.03-27.03 EM Hamar, NOR

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

34

Det er aktuelt å ta ut inntil fire utøvere av hvert kjønn til WC Baku, og inntil fem utøvere av
hvert kjønn til GP Granada. Prestasjoner og resultater i sesongen 2021 er også viktig i
vurderingen i dette uttaket, særlig i uttak på 25 meter.

Uttak 4
Dato
Gjelder

Innen 26.04.22 – offentliggjøres på skyting.no
WC Changwon, FISU Universaden Chengdu

Vurderingsstevner for uttak 4
11.11-14.11 NM, Ørland
26.11-28.11 Fredrikstad Open
14.01-16.01 Kisen Open
26.02-08.03 WC Kairo, EGY
18.03-27.03 EM Hamar, NOR
09.04-19.04 WC Chengdu, CHN

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

Her kommer trolig ytterligere vurderingsstevner. Dette presenteres før 31.12.21 i oppdatert
sportsplan.
Det er aktuelt å ta ut inntil tre utøvere av hvert kjønn til WC Changwon og inntil to skyttere
totalt til FISU Universaden.

Uttak 5
Dato
Gjelder

Innen 16.06.22 – offentliggjøres på skyting.no
Nordisk Kouvola, EM Moskva

Vurderingsstevner for uttak 5
26.02-08.03 WC Kairo, EGY
18.03-27.03 EM Hamar, NOR
09.04-19.04 WC Chengdu, CHN
20.05.31.05 GP Granada, ESP
01.06-14.06 WC Baku, AZE
Her kommer trolig ytterligere vurderingsstevner. Dette presenteres før 31.12.21 i oppdatert
sportsplan.
Det er aktuelt å ta ut to separate tropper med inntil fire utøvere av hvert kjønn til både
Nordisk Kouvola og EM Moskva på 10 og 25 meter. Det kan være aktuelt å ta ut utøvere til
EM i andre pistoløvelser enn OL-øvelser.

Uttak 6
Dato
Gjelder

Innen 01.09.22 – offentliggjøres på skyting.no
VM Kairo
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Vurderingsstevner for uttak 6
26.02-08.03 WC Kairo, EGY
18.03-27.03 EM Hamar, NOR
09.04-19.04 WC Chengdu, CHN
20.05.31.05 GP Granada, ESP
01.06-14.06 WC Baku, AZE
15.08-30.08 EM Moskva, RUS
Det er aktuelt å ta inntil tre utøvere av hvert kjønn til VM. Det er endelig VM-tropp som
presenteres 01.09.22. Noen utøvere vil bli tatt ut til VM allerede ved uttak til EM Moskva
16.06.22.
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Spesifikke uttakskriterier 2022
Skytterlandslaget – PISTOL JUNIOR
Generelle uttakskriterier
I bunnen legges generelle uttakskriterier gjeldende for alle grener i sesongen 2022. 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

Hovedpunkter uttak
-

4 uttak gjennomføres sesongen 2022
Skyttere kvalifisert for Skytterlandslaget 2022 har et fortrinn i de vurderinger vi
gjør for laguttak, særlig i første del av sesongen.
Andre skyttere kan kvalifisere seg gjennom seriøs satsing og prestasjon i
vurderingsstevner.
Kun vurderingsstevner, ikke rene uttaksstevner sesongen 2022.
Ingen forhåndsuttak for sesongen 2022
Vi oppfordrer alle skyttere til deltakelse i flest mulig vurderingsstevner.
Vurderinger gjøres av landslagssjef og sportssjef, med kontroll av uttak i
Toppidrettskomiteen. Se generelle uttaksregler.

Alle vurderingsstevner nasjonalt
11.11-14.11
26.11-28.11
14.01-16.01

NM, Ørland
Fredrikstad Open
Kisen Open

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

Her kommer ytterligere vurderingsstevner for konkurranser etter EM 10 meter. Dette
presenteres før 31.12.21 i oppdatert sportsplan.

Alle vurderingsstevner internasjonalt
18.03-27.03
09.05-20.05
20.05-31.05
15.08-30.08

EM Hamar, NOR
WC Junior Suhl, GER
GP Granada, ESP
EM Moskva, RUS

Oversikt uttak
1
2
3
4

20.01.22
09.03.22
16.06.22
01.09.22

EM Hamar
WC Junior Suhl
Nordisk Kouvola, EM Moskva
VM Kairo
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Uttak 1
Dato
Gjelder

Innen 20.01.22 – offentliggjøres på skyting.no
EM Hamar

Vurderingsstevner for uttak 1
11.11-14.11 NM, Ørland
26.11-28.11 Fredrikstad Open
14.01-16.01 Kisen Open

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

Det er aktuelt å ta ut inntil seks utøvere av hvert kjønn til EM Hamar. Prestasjoner og
resultater i sesongen 2021 er også viktig i vurderingen i dette uttaket.

Uttak 2
Dato
Gjelder

Innen 09.03.22 – offentliggjøres på skyting.no
WC Junior Suhl

Vurderingsstevner for uttak 2
11.11-14.11 NM, Ørland
26.11-28.11 Fredrikstad Open
14.01-16.01 Kisen Open

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

Det er aktuelt å ta ut inntil seks utøvere av hvert kjønn til WC Junior Suhl. Prestasjoner og
resultater i sesongen 2021 er også viktig i vurderingen i dette uttaket, særlig i uttak på 50
meter.

Uttak 3
Dato
Gjelder

Innen 16.06.22 – offentliggjøres på skyting.no
Nordisk Kouvola, EM Moskva

Vurderingsstevner for uttak 3
18.03-27.03 EM Hamar, NOR
09.05-20.05 WC Junior Suhl
Her kommer trolig ytterligere vurderingsstevner. Dette presenteres før 31.12.21 i oppdatert
sportsplan. Det er aktuelt å ta ut to separate tropper med inntil fire utøvere av hvert kjønn
til både Nordisk Kouvola og EM Moskva på 10 og 50 meter.

Uttak 4
Dato
Gjelder

Innen 01.09.22 – offentliggjøres på skyting.no
VM Kairo

Vurderingsstevner for uttak 1
18.03-27.03 EM Hamar, NOR
09.05-20.05 WC Junior Suhl
15.08-30.08 EM Moskva, RUS
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Her kommer ytterligere vurderingsstevner. Dette presenteres før 31.12.21 i oppdatert
sportsplan.
Det er aktuelt å ta inntil fire utøvere av hvert kjønn til VM. Det er endelig VM-tropp som
presenteres 01.09.22. Noen utøvere vil bli tatt ut til VM allerede ved uttak til EM Moskva
16.06.22.
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Spesifikke uttakskriterier 2022
Skytterlandslaget – PISTOL PARA
Generelle uttakskriterier
I bunnen legges generelle uttakskriterier gjeldende for alle grener i sesongen 2022. 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

Hovedpunkter uttak
-

3 uttak gjennomføres sesongen 2022
NB! Endelig WC-program ser ikke ut til å være spikret, så her kan komme
ytterligere konkurranser på programmet.
Skyttere kvalifisert for Skytterlandslaget 2022 har et fortrinn i de vurderinger vi
gjør for laguttak, særlig i første del av sesongen.
Andre skyttere kan kvalifisere seg gjennom seriøs satsing og prestasjon i
vurderingsstevner.
Kun vurderingsstevner, ikke rene uttaksstevner sesongen 2022.
Ingen forhåndsuttak for sesongen 2022
Vi oppfordrer alle skyttere til deltakelse i flest mulig vurderingsstevner.
Vurderinger gjøres av landslagssjef og sportssjef, med kontroll av uttak i
Toppidrettskomiteen. Se generelle uttaksregler.

Alle vurderingsstevner nasjonalt
11.11-14.11
26.11-28.11
14.01-16.01

NM, Ørland
Fredrikstad Open
Kisen Open

R1-R5
R1-R5
R1-R5

Her kommer ytterligere vurderingsstevner for konkurranser etter EM 10 meter. Dette
presenteres før 31.12.21 i oppdatert sportsplan.

Alle vurderingsstevner internasjonalt
13.03-17.03
06.06-13.06

EM Hamar, NOR
WC Para Chateauroux, FRA

Oversikt uttak
1 20.01.22
2 01.04.22
3 01.09.22

EM Para Hamar
WC Para Chateauroux, FRA
VM Para Al Ain, UAE
40

Uttak 1
Dato
Gjelder

Innen 20.01.22 – offentliggjøres på skyting.no
EM Hamar

Vurderingsstevner for uttak 1
11.11-14.11 NM, Ørland
26.11-28.11 Fredrikstad Open
14.01-16.01 Kisen Open

R1-R5
R1-R5
R1-R5

Det er aktuelt å ta ut inntil seks utøvere. Prestasjoner og resultater i sesongen 2021 er også
viktig i vurderingen i dette uttaket.

Uttak 2
Dato
Gjelder

Innen 01.04.22 – offentliggjøres på skyting.no
WC Para Chateauroux, FRA

Vurderingsstevner for uttak 2
11.11-14.11 NM, Ørland
26.11-28.11 Fredrikstad Open
14.01-16.01 Kisen Open
13.03-17.03 EM Hamar, NOR

R1-R5
R1-R5
R1-R5

Det er aktuelt å ta ut inntil fire utøvere. Prestasjoner og resultater i sesongen 2021 er også
viktig i vurderingen i dette uttaket, særlig i uttak på 50 meter.

Uttak 3
Dato
Gjelder

Innen 01.09.22 – offentliggjøres på skyting.no
VM Para Al Ain, UAE

Vurderingsstevner for uttak 3
13.03-17.03 EM Hamar, NOR
06.06-13.06 WC Para Chateauroux, FRA
Her kommer trolig ytterligere vurderingsstevner. Dette presenteres før 31.12.21 i oppdatert
sportsplan.
Det er aktuelt å ta ut inntil seks utøvere til VM.
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Spesifikke uttakskriterier 2022
Skytterlandslaget – LEIRDUE SENIOR OG JUNIOR
Generelle uttakskriterier
I bunnen legges generelle uttakskriterier gjeldende for alle grener i sesongen 2022. 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

Hovedpunkter uttak
-

7 uttak gjennomføres sesongen 2022
Skyttere kvalifisert for Skytterlandslaget 2022 har et fortrinn i de vurderinger vi
gjør for laguttak, særlig i første del av sesongen.
Andre skyttere kan kvalifisere seg gjennom seriøs satsing og prestasjon i
vurderingsstevner.
Kun vurderingsstevner, ikke rene uttaksstevner sesongen 2022.
Ingen forhåndsuttak for sesongen 2022
Vi oppfordrer alle skyttere til deltakelse i flest mulig vurderingsstevner.
Vurderinger gjøres av landslagssjef, landslagstrener og sportssjef, med kontroll av
uttak i Toppidrettskomiteen. Se generelle uttaksregler.

Kvoteplasser til OL 2024
Vi antar at de første kvoteplasser til OL 2024 deles ut enten i EM i august, og/eller VM
pistol/rifle i oktober.

Alle vurderingsstevner nasjonalt
Her kommer vurderingsstevner som presenteres før 31.12.21 i oppdatert sportsplan.

Alle vurderingsstevner internasjonalt
07.02-18.02
08.03-19.03
19.04-30.04
09.05-20.05
20.05-31.05
01.06-14.06
24.06-07.07
15.08-30.08

WC Rabat, MAR
WC Nicosia, CYP
WC Lonato, ITA
WC Junior Suhl, GER
GP Granada, ESP
WC Baku, AZE
WC Changwon, KOR
EM Moskva, RUS
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Oversikt uttak
1
2
3
4
5
6
7

WC Rabat, WC Nicosia
WC Lonato
WC Junior Suhl
WC Baku, GP Granada
WC Changwon
Nordisk Kouvola, EM Moskva
VM

05.12.22
19.02.22
09.03.22
01.04.22
26.04.22
16.06.22
15.07.22

Uttak 1
Dato
Gjelder
Øvelser

Innen 05.12.21 - offentliggjøres på skyting.no
WC Rabat, MAR + WC Nicosia CYP
OL-trap og skeet, kvinner senior og menn senior

Vurderingsstevner for uttak 1
(ingen)
Det er aktuelt å ta ut inntil seks utøvere totalt. Prestasjoner og resultater i sesongen 2020 og
2021, samt satsing og utvikling så langt inn i forsesongen av 2022 er avgjørende i
vurderingen til denne konkurransen.

Uttak 2
Dato
Gjelder
Øvelser

Innen 19.02.22 - offentliggjøres på skyting.no
WC Lonato, ITA
OL-trap og skeet, kvinner senior og menn senior

Vurderingsstevner for uttak 2
07.02-18.02
WC Rabat, MAR
Det er aktuelt å ta ut inntil åtte utøvere totalt. Prestasjoner og resultater i sesongen 2020 og
2021, samt satsing og utvikling så langt inn i forsesongen av 2022 er avgjørende i
vurderingen til denne konkurransen.

Uttak 3
Dato
Gjelder
Øvelser

Innen 09.03.22 - offentliggjøres på skyting.no
WC Junior Suhl, GER
OL-trap og skeet, kvinner junior og menn junior

Vurderingsstevner for uttak 3
07.02-18.02
WC Rabat, MAR
(ingen nasjonale vurderingsstevner)
Det er aktuelt å ta ut inntil seks utøvere totalt til WC Junior Suhl. Prestasjoner og resultater i
sesongen 2020 og 2021, samt satsing og utvikling så langt inn i forsesongen av 2022 er
avgjørende i vurderingen til denne konkurransen.
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Uttak 4
Dato
Gjelder
Øvelser

Innen 01.04.22 - offentliggjøres på skyting.no
WC Baku, AZE + GP Granada, ESP
OL-trap og skeet, kvinner senior og menn senior

Vurderingsstevner for uttak 4
07.02-18.02
WC Rabat, MAR
08.03-19.03
WC Nicosia, CYP
Ett nasjonalt vurderingsstevne kommer trolig i tillegg, foreløpig planlagt 26-27.03.22. Mer
info i oppdatert sportsplan før 31.12.21.
Det er aktuelt å ta ut inntil seks utøvere totalt til WC Baku og inntil fire skyttere totalt til GP
Granada. Prestasjoner og resultater i sesongen 2020 og 2021, samt satsing og utvikling så
langt inn i forsesongen av 2022 er avgjørende i vurderingen til disse konkurransene.

Uttak 5
Dato
Gjelder
Øvelser

Innen 26.04.22 - offentliggjøres på skyting.no
WC Changwon, KOR
OL-trap og skeet, kvinner senior og menn senior

Vurderingsstevner for uttak 5
07.02-18.02
WC Rabat, MAR
08.03-19.03
WC Nicosia, CYP
19.04-30.04
WC Lonato, ITA
To nasjonale vurderingsstevner kommer trolig i tillegg, foreløpig planlagt 26-27.03.22 og 0910.04.22. Mer info i oppdatert sportsplan før 31.12.21.
Det er aktuelt å ta ut inntil fire utøvere totalt til WC Changwon. Prestasjoner og resultater i
sesongen 2020 og 2021, samt satsing og utvikling så langt inn i forsesongen av 2022 er
avgjørende i vurderingen til denne konkurransen.

Uttak 6
Dato
Gjelder
Øvelser

Innen 16.06.22 - offentliggjøres på skyting.no
Nordisk Kouvola, FIN + EM Moskva, RUS
OL-trap og skeet, kvinner senior og menn senior

Vurderingsstevner for uttak 6
07.02-18.02
WC Rabat, MAR
08.03-19.03
WC Nicosia, CYP
19.04-30.04
WC Lonato, ITA
09.05-20.05
WC Junior Suhl, GER
20.05-31.05
GP Granada, ESP
01.06-14.06
WC Baku, AZE
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Flere nasjonale vurderingsstevner kommer trolig i tillegg, de første er foreløpig planlagt 2627.03.22 og 09-10.04.22. Mer info i oppdatert sportsplan før 31.12.21.
Det er aktuelt å ta ut inntil seks utøvere til Nordisk Kouvola og inntil ti utøvere totalt til EM
Moskva.

Uttak 7
Dato
Gjelder
Øvelser

Innen 15.07.22 - offentliggjøres på skyting.no
VM
OL-trap og skeet, kvinner og menn, senior og junior

Vurderingsstevner for uttak 7
07.02-18.02
WC Rabat, MAR
08.03-19.03
WC Nicosia, CYP
19.04-30.04
WC Lonato, ITA
09.05-20.05
WC Junior Suhl, GER
20.05-31.05
GP Granada, ESP
01.06-14.06
WC Baku, AZE
24.06-07.07
WC Changwon, KOR
Flere nasjonale vurderingsstevner kommer trolig i tillegg, de første er foreløpig planlagt 2627.03.22 og 09-10.04.22. Mer info i oppdatert sportsplan før 31.12.21.
Det er aktuelt å ta ut inntil ti utøvere til VM.
-Stjørdal 15.10.21
Tor Idar Aune
Sportssjef
Norges Skytterforbund
+47 908 47 231
tori@skyting.no
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