Skytterlandslaget 2022
Uttak Skytterlandslaget 2022
Sesongopplegg alle grener 2022
Uttakskriterier internasjonale konkurranser 2022
Revidert 15.06.22
Viktigste endringer 15.06.22
-

Denne versjonen av sportsplan er KUN et dokument for uttak til Nordisk, EM og VM
Se tidligere versjoner for komplett sportsplan for 2022
Kun uttak av juniorer til Nordisk Mesterskap
Fordi EM 25/50/leirdue/viltmål fikk endret sted og dato, er uttaksdato endret for
både EM og VM alle grener. EM kan ikke lenger benyttes som vurderingsstevne for
VM, og da er det hensiktsmessig for alle parter at uttak skjer tidligst mulig for VM.
Uttak til VM Para går som planlagt
Ingen opplysninger foreligger om evt. EM Viltmål, etter at EM Moskva ble kansellert.
NM Bane 2022 på Løvenskiold er kjørt inn som siste vurderingsstevne for alle øvelser
i EM og VM (unntatt para, som har WC Para München som siste stevne).

Ta kontakt med sportssjef ved spørsmål eller kommentarer. tori@skyting.no
Revidering av sportsplan helt nødvendig pga endringer internasjonalt.
Endringer gjennomføres i tråd med det som det gis tillatelse til i sportsplan og er godkjent
av Toppidrettskomiteen.
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Gjenstående internasjonale
konkurranser 2022
R=Rifle, P=Pistol, L=Leirdue, V=Viltmål
Mesterskap
01.08-09.08
24.08-12.09
05.09-18.09
19.09-12.10
12.10-25.10
03.11-17.11

VM Viltmål Chateauroux, FRA
EM Leirdue Larnaca, CYP
EM 25/50m Wroclaw, POL
VM Osijek, CRO
VM Kairo, EGY
VM Para, Al Ain, UAE

V
L
RP
L
RP
RPL Para

World Cup
12.07-20.07
09.07-22.07
15.08-26.08

WC Para München, GER
WC Changwon, KOR
WC Para Changwon, KOR

RPL Para
RPL
RPL Para

*
*

Andre konkurranser
03.08-07.08
Nordisk Kouvola, FIN

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
-

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 landslagssjefer, landslagstrenere og sportssjef, med kontroll
av uttak i Toppidrettskomiteen. Se generelle uttaksregler.

Kvoteplasser til OL 2024
De første kvoteplasser til OL 2024 deles ut i EM i september og VM i oktober.

Uttak EM og VM
Dato
Gjelder

Innen 08.07.22 – offentliggjøres på skyting.no
EM Wroclaw og VM Kairo

Vurderingsstevner for uttak
26.02-08.03 WC Kairo, EGY
18.03-27.03 EM Hamar, NOR
09.04-19.04 WC Rio, BRA
23.04-24.04 Vurderingsstevne Løvenskiold
20.05.31.05 GP Granada, ESP
27.05-07.06 WC Baku, AZE

2 x 50 meter match + 1 x finale

4

27.06-03.07

NM Bane Løvenskiold

50 meter match

Det blir gjort to separate uttak til EM 50 meter i Wroclaw og VM 10/50 meter i Kairo. Det er
aktuelt å ta ut inntil fire utøvere av hvert kjønn til EM og inntil fire utøvere av hvert kjønn til
VM.
Det er aktuelt å ta ut ytterligere skyttere til VM 300 meter. Her vil satsing og
stevneresultater 2022 benyttes som vurderingsgrunnlag. Økonomi kan bli avgjørende. Det
kan være aktuelt å benytte skyttere som allerede er til stede i mesterskapet for å konkurrere
i andre øvelser.

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
-

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.

Uttak EM og VM
Dato
Gjelder

Innen 08.07.22 – offentliggjøres på skyting.no
EM Wroclaw og VM Kairo
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Vurderingsstevner
18.03-27.03 EM Hamar, NOR
23.04-24.04 Vurderingsstevne Løvenskiold
09.05-20.05 WC Junior Suhl
27.05-07.06 WC Baku, AZE
27.06-03.07 NM Bane Løvenskiold

2 x 50 meter match + 1 x finale
50 meter match

Det blir gjort to separate uttak til EM 50 meter i Wroclaw og VM 10/50 meter i Kairo. Det er
aktuelt å ta ut inntil tre utøvere av hvert kjønn til EM og inntil fire utøvere av hvert kjønn til
VM.

Uttak Nordisk
Dato
Gjelder

Innen 08.07.22 – offentliggjøres på skyting.no
Nordisk Kouvola

Vurderingsstevner
18.03-27.03 EM Hamar, NOR
23.04-24.04 Vurderingsstevne Løvenskiold
09.05-20.05 WC Junior Suhl
27.06-03.07 NM Bane Løvenskiold

2 x 50 meter match + 1 x finale
50 meter match

Det er aktuelt å ta ut inntil tre utøvere av hvert kjønn til Nordisk i Kouvola. Det er utøvere
ikke aktuelle for EM og VM som er aktuelle for uttak til denne konkurransen.

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
-

Skyttere kvalifisert for Skytterlandslaget 2022 har et fortrinn i de vurderinger vi
gjør for laguttak, særlig i første del av sesongen.
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-

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.

Kvoteplasser til PL 2024
Første kvoteplasser til PL 2024 deles ut i WC Chateauroux og VM Al Ain.

Uttak VM
Dato
Gjelder

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

Vurderingsstevner
13.03-17.03 EM Hamar, NOR
23.04-24.04 Vurderingsstevne Løvenskiold
06.06-13.06 WC Para Chateauroux, FRA
27.06-03.07 NM Bane Løvenskiold
12.07-20.07 WC Para München, GER

R6+R9

Det er aktuelt å ta ut inntil åtte utøvere til VM. Prestasjoner og resultater i vurderingsstevner
vektlegges mest.

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
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-

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.

Uttak VM
Dato
Gjelder

Innen 08.07.22 – offentliggjøres på skyting.no
VM Chateauroux, FRA

Vurderingsstevner for uttak
18.03-27.03 EM Hamar, NOR
15.05
Vurderingsstevne 50m Løvenskiold
12.06
Vurderingsstevne 50m Løvenskiold
27.06-03.07 NM Bane Løvenskiold
Det er aktuelt å ta ut skyttere i alle klasser til VM. Øvrige prestasjoner og resultater i
sesongen 2021 og 2022 er også viktig i vurderingen i dette uttaket.

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
-

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.
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-

Vurderinger gjøres av landslagssjef og sportssjef, med kontroll av uttak i
Toppidrettskomiteen. Se generelle uttaksregler.

Kvoteplasser til OL 2024
Første kvoteplasser til OL 2024 deles ut i EM i september og VM i oktober.

Uttak EM og VM
Dato
Gjelder

Innen 08.07.22 – offentliggjøres på skyting.no
EM Wroclaw og VM Kairo

Vurderingsstevner for uttak
26.02-08.03 WC Kairo, EGY
18.03-27.03 EM Hamar, NOR
09.04-19.04 WC Rio, BRA
27.05-07.06 WC Baku, AZE
27.06-03.07 NM Bane Løvenskiold
Det blir gjort to separate uttak til EM 50 meter i Wroclaw og VM 10/50 meter i Kairo. Det er
aktuelt å ta ut inntil tre utøvere av hvert kjønn til EM og VM. Det kan være aktuelt å ta ut
utøvere til EM i andre pistoløvelser enn OL-øvelser.

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.
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-

Vurderinger gjøres av landslagssjef og sportssjef, med kontroll av uttak i
Toppidrettskomiteen. Se generelle uttaksregler.

Uttak EM og VM
Dato
Gjelder

Innen 08.07.22 – offentliggjøres på skyting.no
EM Wroclaw og VM Kairo

Vurderingsstevner
18.03-27.03 EM Hamar, NOR
09.05-20.05 WC Junior Suhl
27.05-07.06 WC Baku, AZE
27.06-03.07 NM Bane Løvenskiold
Det blir gjort to separate uttak til EM i Wroclaw og VM i Kairo. Det er aktuelt å ta inntil tre
utøvere av hvert kjønn til EM og VM.

Uttak Nordisk
Dato
Gjelder

Innen 08.07.22 – offentliggjøres på skyting.no
Nordisk Kouvola

Vurderingsstevner
18.03-27.03 EM Hamar, NOR
09.05-20.05 WC Junior Suhl
27.05-07.06 WC Baku, AZE
27.06-03.07 NM Bane Løvenskiold
Det er aktuelt å ta ut inntil tre utøvere av hvert kjønn til Nordisk i Kouvola. Det er utøvere
ikke aktuelle for EM og VM som er aktuelle for uttak til denne konkurransen.

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
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Hovedpunkter uttak
-

3 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 PL 2024
Første kvoteplasser til PL 2024 deles ut i WC Chateauroux og VM Al Ain.

Uttak VM
Dato
Gjelder

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

Vurderingsstevner
13.03-17.03 EM Hamar, NOR
06.06-13.06 WC Para Chateauroux, FRA
27.06-03.07 NM Bane Løvenskiold
12.07-20.07 WC Para München, GER
Det er aktuelt å ta ut inntil seks utøvere til VM. Prestasjoner og resultater i
vurderingsstevner vektlegges mest.

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

11

-

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
De første kvoteplasser til OL 2024 deles ut i EM i august, og VM leirdue i september.

Uttak EM og VM
Dato
Gjelder

Innen 08.07.22 – offentliggjøres på skyting.no
EM Larnaca og VM Osijek

Vurderingsstevner for uttak
08.03-19.03
WC Nicosia, CYP
19.04-30.04
WC Lonato, ITA
20.05-31.05
GP Granada, ESP
22.05
Bergen
04.06
Nittedal GP
01.07-03.07
NM Løvenskiold

Skeet
OL-trap

Det er aktuelt å ta ut inntil ti utøvere totalt til både EM og VM.

Uttak Nordisk
Dato
Gjelder

Innen 08.07.22 – offentliggjøres på skyting.no
Nordisk Kouvola – kun junior

Vurderingsstevner
22.05
04.06
01.07-03.07

Bergen
Nittedal GP
NM Løvenskiold

Skeet
OL-trap

Det er aktuelt å ta ut inntil to utøvere av hvert kjønn til Nordisk i Kouvola. Det er utøvere
ikke aktuelle for EM og VM som er aktuelle for uttak til denne konkurransen.
Stjørdal 15.06.22
Tor Idar Aune
Sportssjef
Norges Skytterforbund
+47 908 47 231
tori@skyting.no
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