
 
 

Norges Skøyteforbunds Uttakskriterier - sesongen 2015/2016 
for internasjonal representasjon og norske mesterskap 

 
NSF legger følgende prinsipper og kriterier til grunn for uttak i sesongen 2015/2016. Styret har ansvar for uttak og 
har delegert ansvaret for uttakskriterier og uttak til internasjonal representasjon til et oppnevnt uttaksutvalg. 
Uttaksutvalget består av Finn Halvorsen, Arne Skuterud, Lasse Sætre og Arild Nebb Ervik med Hurtigløpskoordinator 
Svenn Erik Ødegaard som sekretær.  
 

Til landskamper er uttaket delegert til hurtigløpskoordinator som sammen med en komite tar ut løpere til de 
forskjellige løpene. 

 
NSF kvalifiseringsregler og uttakskriterier for internasjonal representasjon, senior og junior 
 

Norges kvoter: 
 

World Cup: 
Distanser Kvinner Menn 

500 m. 1 (5) 2 (5) 

1000 m. 3 (5) 4 (5) 

1500 m. 3 (5) 4 (5) 

3000 m. 2 (5) ---- 

5000 m. 2 5 (5) 

10000m ---- 5 

MassStart 3 3 

Lagtempo 

 

Europamesterskapet: 
Kvinner Menn 

2 3 

 

VM allround: 
Kvinner Menn 

1 2 

 

Verdensmesterskapet sprint: 
Kvinner Menn 

0 2 

 
Tilleggskvoter tildeles på bakgrunn av kvalifisering World Cup, Stavanger. Beregningen baseres på sammenlagt (en 
stk. 500/en stk. 1000) for både damer og menn (VM sprint) og sammenlagt (1500/3000) for damer og (1500/5000) for 
menn (VM allround).. 
 
 

VM enkeltdistanser: 
 
Norge blir tildelt kvoteplasser på hver enkelt distanse på bakgrunn av resultater under World Cup i Calgary, Salt Lake 
City, Inzell og Heerenveen. Hver nasjon har en maksimumskvote på tre løpere på hver distanse.  
 

 

NSF kvoter landskamper, junior World Cup og Junior VM: 
 
Landskamper:  Totalt 16 løpere – 8 jenter (4 jun C + 4 jun B) + 8 gutter (4 jun C + 4 jun B) 

Junior WC:  Inntil 6-8 løpere   



Junior VM:  Inntil 6-8 løpere  
 

 

Generelle regler  

 Til World Cup (WC) sender NSF kun løpere som er forventet å inneha en viss internasjonal standard (20 
beste/ A-gruppe). Kvalifiseringstidene er satt på bakgrunn av 20. beste tid i WC stevnene i forrige sesong 
(2014/2015). 

 NSF er i utgangspunktet ikke bundet opp til å fylle tildelte kvoteplasser (gjelder ikke WC Stavanger) 

 Til World Cup (WC 5) i Stavanger, ønsker NSF å benytte seg av full kvote på hver distanse. Til World Cup i 
Stavanger er forutsetningen at løpere har klart kravet ISU har satt for deltakelse. 

 Løpere som er kvalifisert til A-gruppa, blir automatisk tatt ut til neste World Cup så lenge ikke skade, sykdom, 
trenings nivå/fravær eller klar formsvikt skulle tilsi noe annet. 

 Utøvere som er tatt ut til en distanse i et WC stevne, kan delta på andre distanser i samme WC-stevne 
dersom Norge har ledig kvote/plass. 

 Landslagstrener(e) og elitecoach tar ut løpere som skal delta på Lagtempo. 

 Uttak av løpere til MassStart vurderes av uttakskomiteen (ingen kvalifiseringstid) 
 

Løpere som ikke innfrir de fastsatte tidskravene kan kun komme med dersom de inngår i en eller flere av følgende 
kategorier:  

 Løpere som fikk Topp 12 i VM enkeltdistanser eller WC sammenlagt (enkeltdistanser) sesongen 
(2014/2015), forhåndsuttas til World Cup- åpningen sesongen 2015/2016. 

 For representasjonsoppgaver kan to plasser i troppen være opp til landslagsledelse (landslagstrenere og 
elitecoach). Dette i tilfelle sykdom/skade/uhell og/eller andre treningsfaglige vurderinger. 

 Landslagsledelsen har et ønske om internasjonal matching av løpere med tidligere begrenset WC erfaring 
(har deltatt i mindre enn 5 WC stevner utenfor Norge i sin karriere).  

 Hvis komitèen er i tvil, kan det arrangeres SKATE OFF med to eller flere løpere. 

 En løper som har klart kvalifiseringstider tidlig i sesongen, må ha bevist å ha opprettholdt formen for å være 
aktuell til representasjon senere i sesongen. 

 

NSF skal tilstrebe å dekke kostnader ved deltakelse i EM, VM (senior) og World Cup (senior). Disse stevnene 
prioriteres, og løpere/klubb må belage seg på å betale egenandel ved alle andre representasjonsoppgaver. 
Størrelsen på egenandelen blir kunngjort sammen med uttaket. 
 

Uttak World Cup Nord-Amerika.  
 
Intensjonen er at løpere som tas ut til å representere, skal være like gode eller bedre enn A-gruppe nivå World cup 
på aktuell(e) distanse(r) i World Cup 2014/2015. Tider som kvalifiserer til deltakelse i World Cup Nord Amerika, skal 
være oppnådd på norsk bane i inneværende sesong (2015/16) og er beregnet utfra 16. beste tid (3000m, 5000m og 
10 000m) og 20. beste tid (500m, 1000m og 1500m) fra World Cup sesongen 2014/15. 
 

Kvalifiseringstider: 
 

Distanser 500m 1000m 1500m 3000m 5000m   10000m 
Menn 35,70 1.10,50 1.48,80  6.31,0 13.22,00 
Kvinner 39,40 1.18,00 2.00,50 4.14,00 7.16,00  
       

Uttak World Cup Europa.  
 
Intensjonen er at løpere som tas ut til å representere, skal være like gode eller bedre enn 20. beste tid på aktuelle 
distanse i World Cup 2014/2015. Tider som kvalifiserer til deltakelse i World Cup i Europa, skal være oppnådd på 
norsk bane i inneværende sesong (2015/16). 
 

Kvalifiseringstider: 
 

Distanser 500m 1000m 1500m 3000m 5000m 
Menn 35,80 1.11,00 1.49,50  6.35,00 
Kvinner 39,60 1.19,00 2.02,00 4.16,50 

  



 

Hendelser og kvalifiseringsløp vil være: 
 

 World Cup  
 

- WC 1 Calgary, 13.-15.11.2015 
 Norgescup nr 1 Bjugn 
 Norgescup nr 2 Stavanger 

 
- WC 2 Salt Lake City, 20.-22.11.2015 

 Norgescup nr 1 Bjugn 
 Norgescup nr 2 Stavanger 

 
- WC 3 Inzell, 04.-06.12.2015  

 WC 1 og WC 2 
 Norgescup nr 3 Leangen 
 Norgescup nr 4 Hamar 

 
- WC 4 Heerenveen, 11.-13.12.2015 

 WC 1 og WC 2 
 Norgescup nr 3 Leangen 
 Norgescup nr 4 Hamar 

 
- WC 5 Stavanger, 29.-31.01.2016  

 World Cup løp  
 NM enkeltdistanser 

-  
- Heerenveen (WC-finale), 11.-13.03.2016 

 WC 1, 2, 3, 4 og 5 
 

 Junior WC  
- Groningen, Nederland   14.-15.11.2015 

 Norgescup nr 1 Bjugn 
 Norgescup nr 2 Stavanger 

 
- Berlin, Tyskland,  28.-29.11.2015 

 Junior WC Groningen 
 Odalsskøyta 

 
- Baselga, Italia,  16.-17.01.2016 

 Junior WC Berlin 
 NM allround Stavanger 

 
- Finale Changchun, Kina, 05.-06.03.2016  

 Junior WC løp 
 

 Landskamp 
-  Uttak Jun B-C (NED-GER-NOR), Erfurt, 05.-06.12.2015. 

 Odalsskøyta 2015. 
Distansene i Odalsskøyta 2015 er de samme som i landskampen. Jenter junior C (500-1000-500-1500), gutter 
junior C, jenter og gutter junior B (500-1500-1000-3000). Sammenlagtresultatene i Odalsskøyta blir lagt til 
grunn. Det tas hensyn til fall, sykdom og lignende. De tre beste i hver klasse sammenlagt på Odalsskøyta blir 
tatt ut. I tillegg tas det ut en deltaker i hver klasse.  
 

- Uttak Landskamp Jun B-C, Bjugn, 05.-06.03.2016 
 Totalvurdering. (LM Bergen kan være avgjørende for uttaket)    

 

 Mesterskap  
 

- Uttak EM, Minsk 09.-10.01.2016 
 WC-løp (1-2-3 og 4)  
 NM allround Stavanger 19.-20.12.2015 

 
- Uttak VM enkeltdistanser, Kolomna (RUS), 11.-14.02.2016 

 WC-løp (Nr 1, 2, 3, 4 og 5) 
 

- Uttak VM-sprint, Seoul (KOR), 27.-28.02.2016  
 WC-løp (Nr 5, Stavanger) 



 
- Uttak VM-allround, Berlin (GER) 05.-06.03.2016 

 WC-løp (Nr 5, Stavanger) 
 

- Uttak Junior VM, Changchun (CHN), 11.-13.03.2016 
 Junior WC-løp  
 NC 7, Stavanger 

 

Andre internasjonale løp i utlandet: 
 

   All deltakelse i utlandet (også klubb-basert) skal i flg. NSFs regler godkjennes av NSF/TKH etter søknad  
startlisens fra løperens klubb senest 14 dager før stevnet 
 

 For sesongen 2015/2016 sendes søknaden til Svenn Erik Ødegaard (svenn-erik.odegaard@nif.idrett.no) 
 

Norske mesterskap: 
 

 Deltakerne til NM kvalifiserer seg i forhold til en kvalifiseringstid som skal være oppnådd i et NC 

stevne. Til hvert NM skal det tas ut en løper fra hver krets i hver klasse uavhengig av 

kvalifiseringstider.  For å bli vurdert på tilleggs kvoten, må løperen ha deltatt i minst ett NC løp i 

inneværende sesong. NSF kan i spesielle tilfeller fravike dette både på kvalifiseringstid og tilleggs 

kvote. NSF følger ISUs regler og tar kun ut løpere som er født før 01.07.2001. (Fra og med 2. års 

junior C). Øvrige junior C løpere som er kvalifisert (født 01.07.2000-30.06.2001), blir kontaktet av 

NSF før uttaket blir kunngjort.  

o Kvalifiseringstider NM kvinner. Innendørs (utendørs i parantes.) 
 

Mesterskap Sammenlagt 500m 1000m 1500m 3000m 
Enkelt  45,00 

(46,50) 
1.28,00 
(1.31,0) 

2.18,00 
(2.22,0) 

5.00,00 
(5.10,0) 

Allround senior 97,000 (100.000)    
Allround junior 95,000 (98.000)    
Sprint senior 93,000 (95.500)    
Sprint junior 95,000 (97.500)    
      

o Kvalifiseringstider NM menn. 
 

Mesterskap Sammenlagt 500m 1000m 1500m 5000m 
Enkelt  38,60 

(40,0) 
1.17,00 
(1.20,0) 

1.58,00 
(2.02,0) 

7.20,00 
(7.35,0) 

Allround senior 84,000 (87.000)    
Allround junior 86,000 (89.000)    
Sprint senior 80,000 (82.500)    
Sprint junior 81,000 (83.500)    

 

o Tidene må være oppnådd i Norges Cup i inneværende sesong. For sammenlagt stevner (NM sprint 
og NM allround), beregnes poengsummen på to distanser. Tidene på disse distansene, må ikke 
nødvendigvis være oppnådd i samme stevne, men tidene må også her være oppnådd i Norges Cup i 
inneværende sesong. Distansene som danner utgangspunktet i uttaket til hvert mesterskap er: 

o  

Kvinner 
Mesterskap Distanse 1 Distanse 2 
Allround senior 1500m 3000m 
Allround junior 1000m 1500m 
Sprint senior 500m 1000m 
Sprint junior 500m 1000m 
   

Menn 
Mesterskap Distanse 1 Distanse 2 
Allround senior 1500m 5000m 
Allround junior 1500m 3000m 
Sprint senior 500m 1000m 
Sprint junior 500m 1000m 

 Ansvarlig for NM-uttak for sesongen 2015/2016 er delegert Svenn Erik Ødegaard (ansvarlig) og Trond Eng. 
  

mailto:svenn-erik.odegaard@nif.idrett.no


 

Landsmesterskapet: 
 Nedenfor finnes kvalifiseringstidene for LM (innendørs/utendørs) for resultater oppnådd i terminfestede 
krets-/nasjonale-/internasjonale løp i sesongen 2015/2016. Løpere som har oppnådd kvalifiseringstid på en distanse 
har rett til å starte på samtlige distanser i sin klasse. 
 
 

Rene klasser 500m 1000m 1500m 3000m 
Jenter 12 år 54,0/56,0 1.50,0/1.54,0 2.52,0/2.58,0  
Jenter 13 år 52,0/54,0 1.46,0/1.50,0 2.46,0/2.52,0  
Jenter 14 år 50,0/52,0 1.42,0/1.46,0 2.40,0/2.46,0  
Jenter 15 år 49,0/51,0 1.40,0/1.44,0 2.37,0/2.43,0 5.44,0/5.56,0 
Jenter 16 år 48,0/50,0 1.38,0/1.42,0 2.34,0/2.40,0 5.38,0/5.50,0 

 
Rene klasser 500m 1000m 1500m 3000m 
Gutter 12 år 49,0/51,0 1.40,0/1.44,0 2.38,0/2.44,0  
Gutter 13 år 47,0/49,0 1.36,0/1.40,0 2.32,0/2.38,0  
Gutter 14 år 45,0/47,0 1.32,0/1.36,0 2.26,0/2.32,0  
Gutter 15 år 44,0/46,0 1.30,0/1.34,0 2.23,0/2.29,0 5.02,0/5.14,0 
Gutter 16 år 43,0/45,0 1.28,0/1.32,0 2.20,0/2.26,0 4.56,0/5.08,0 

 

 Kun løpere som har klart kvalifiseringskravene blir tatt ut på hoveduttaket. Innrapporteringen skjer på ett skjema 
som blir sendt ut fra forbundskontoret til kretsene 05.01.2016. Hoveduttaket av LM-deltakerne vil bli foretatt 
02.02.2016. Suppleringsuttak (bl.a. oppfylling av klasser hvor kvalifiseringstidene har vist seg å være for strenge) 
vil bli foretatt mandag 08.02.2016. Dokumenterte resultater (fra de nevnte terminfestede løp) fra siste helg før LM 
vil komme i betraktning dersom de blir meddelt uttaksansvarlig pr. fax/e-mail innen søndag kveld. 

 

Norske mesterskap: 

 

Årets mesterskap er som følger: 

 

19.-20.12.2015 Stavanger NM senior, allround 

16.-17.01.2016 Hol NM sprint 

16.-17.01.2016 Hamar Veteranmesterskapet 

22.-24.01.2016 Hamar  NM enkeltdistanser 

06.-07.02.2016 Tromsø NM junior allround 

13.-14.02.2015 Bergen Landsmesterskapet 

 


