Uttaksprosedyrer i NBF
Innledning:
Prinsippene for uttak til representasjonsoppgaver og andre oppgaver følger i hovedsak av Strategien
som godkjennes av NBF’s Ting. Uttaksprosedyrene legger også rammer for UK sitt arbeid i perioden.

Internasjonale mesterskap og World Cup
Seniorer:
Alle aktuelle kandidater for representasjon må stille opp i høyeste klasse i nasjonale stevner.
Uttakene skjer med bakgrunn i resultater oppnådd fra og med den 16. juni foregående år, til den 15.
juni i året for den aktuelle representasjonsoppgaven, med mindre mesterskapsdato tilsier at tidligere
dato er nødvendig.

Generelle prinsipper:
Under behandling av uttakskriterier under Tinget 2020 ble det vedtatt en presisering om at uttak til
mesterskap skal baseres på resultater: de beste skytterne skal sendes!
Videre gjelder følgende prinsipper:
- Vi må ha en høy kvalitet på utøverne som får representere Norge, uavhengig av om denne deltakelsen
er dekket via egenfinansiering eller ikke.
- Vi må sikre at vi har en rettferdig vurdering også for klasser med få deltakere eller hvor poengspriket
innad i klassen er svært stort.
- Retningslinjene må være lett håndterbare for UK.
Det utarbeides kvalifiseringskrav for representasjonsoppgaver som tilsvarer det minimumskrav man
mener må gjelde for å delta i et mesterskap. Dette kravet vil i hovedsak knytte seg til plasseringsmulighet;
Skiveskyting utendørs:
32. plass, basert på nivået i relevante mesterskap eller World Cup
Skiveskyting innendørs:
32. plass, basert på nivået i relevante mesterskap eller World Cup
Felt/3D-skyting:
22. plass, basert på nivået i relevante mesterskap/konkurranser
- UK står fritt med hensyn til plassering i klasser med få deltakere og der poengspriket innad i klassen
er svært stort.
UK har muligheten til å plukke ut enkelte stevner som egnede kvalifiseringsstevner (gjelder skive og
innendørs – se egne prinsipper for 3D og Felt under), noe som vil samle flere av de aktuelle kandidatene
og gi bedre sammenligningsgrunnlag. UK vil på uttakstidspunkt rangere skyttere som har klart kravet uavhengig av klasser - og NBF’s budsjettposter vil bestemme hvor mange av disse vil få deltakelsen
finansiert av forbundets midler. De øvrige har mulighet til å delta med egen finansiering ut fra de
praktiske retningslinjer som offentliggjøres.
I denne sammenheng må det likevel tas noen forbehold:
a)
I sin rangering har UK anledning til å vurdere mulighetene for gode lagplasseringer, slik at et
lags tredje skytter kan bli tatt ut uavhengig av individuell rangering. Skytter må dog ha oppnådd
kvalifiseringskravet for individuell deltakelse, og kan ikke tas ut på bekostning av en annen
skytter som individuelt har skutt tilsvarende topp 3 i forrige mesterskap.

b)
c)

Ved rangering av skyttere som er kvalifisert og poengmessig er jevngode, kan UK ta hensyn til
skytters resultatmessige utvikling og stabilitet.
Dersom to skyttere bedømmes å være nivåmessig så jevngode at de rangeres likt, vil en skytter
som deltar i NBFs elitesatsingsprosjekt ha fortrinnsrett.

Dersom ledige «kvoteplasser» (vi er som oftest begrenset til tre plasser i hver klasse) ikke fylles opp i
h.h.t. ovenstående, vil plassene kunne bli benyttet i matchingsøyemed etter Sportsutvalgets vurdering.
For å gjøre det helt klart; Slike matchingsplasser har ved mesterskap ikke fortrinnsrett foran skyttere
som er rangert høyere av UK og som ønsker deltakelse for egen regning.

3D og Felt
Utover tidligere generelle prinsipper, vedtok Tinget 2018 at følgende prinsipper (a-g) skulle
underbygges for 3D og Felt spesielt; dette supplert med ytterligere vedtak fra styret i 2018 og 19:
a)

b)

Sportsutvalget/UK loggfører potensielle kandidater i hver aktuell kategori i prioritert
rekkefølge. Potensielle kandidater er skyttere som på forhånd meddeler at de søker
representasjonsoppgaver.
Skytterne prioriteres på følgende måte:
Felt:
Skytterne loggføres i perioden med 5 resultat, hvorav 2 må være høyere enn uttakskravet
(bedre enn 22. plass i foregående tilsvarende mesterskap).
Av de 5 resultatene kan maks. 2 resultat være fra samme bane, minst 3 resultat må være fra
norske stevner og minst 1 resultat fra det året representasjons-oppgaven skal skje.
Gjennomsnittet av de 5 resultatene gir prioritert plassering og resultat som brukes av
Forbundet med tanke på prioritering av tildelt støtte - i forhold til egenbetaling eller ikke.
3D:
Skytterne loggføres i perioden med 5 resultat, hvorav 2 må være høyere enn uttakskravet
(bedre enn 22. plass i foregående tilsvarende mesterskap).
Av de 5 resultatene kan maks. 1 resultat være fra hjemmebane, minst 3 resultat må være fra
norske stevner og minst 1 resultat fra det året representasjons-oppgaven skal skje.
Gjennomsnittet av de 5 resultatene gir prioritert plassering og resultatet som brukes av
Forbundet med tanke på prioritering av tildelt støtte - i forhold til egenbetaling eller ikke.

c)
d)

e)

f)

g)

De loggførte resultatene må være oppnådd på approberte heldags-stevner med min. 24mål.
Svenske og Danske stevner er akseptert på linje med norske.
Skytterne skylder å informere den av Forbundet utnevnte person om sine resultat: poengsum,
hvor og når. Tidligere oppnådde og loggførte resultat kan byttes ut mot nyere og høyere
resultat forutsatt ovenstående fordeling.
Forbundet eller dets representant vil regelmessig offentliggjøre gjeldene liste over oppnådde
resultater på en passende hjemmeside/Facebook side eller pr. epost til skytterne som har
meldt interesse.
UK vil kunne fravike de generelle uttaksreglene dersom det finnes egnede kandidat(er) som
ikke har klart uttakskravet, men kan være med for å danne et lag sammen med andre høyt
kvalifiserte og allerede uttatte utøvere. Det forutsettes at de som kalles inn for å kunne fylle
et lag, reiser på egen regning og ikke på bekostning av kvalifiserte skyttere, samt at også de er
loggført og således har oppnådd en plassering med tanke på uttak.
Alle uttak baseres på nevnte prioriteringsliste. Om en utøver ikke kan eller ønsker å benytte
sin plass vil neste på listen, forutsatt at kvalifiseringskravet er oppnådd, rykke opp på aktuell
plass.

h)

Hvis nasjonale bestemmelser tilsier at approberte stevner blir avlyst, kan UK fravike reglene
om antall skutte stevner. Kravet må uansett oppnås minimum 1 gang, uavhengig av bane.

Juniorer/kadetter.
I disse kategorier spesifiseres det ikke krav for deltakelsen. Imidlertid vil UK kunne se på nivået fra
tilsvarende mesterskap, for å ha et utgangspunkt for sin rangering. Uttak skjer imidlertid i større grad
på skjønn og kan være et ledd i en planlagt utviklingsstrategi for respektive skytter(e). Det bør således
inngås dialog med landslagstrener for ungdom og sportssjef om hvorvidt det er slike vurderinger som
også bør tas med i UKs rangering. Utviklingsstrategi skal i så fall også være resultats-begrunnet, ref.
vedtak NBF Ting 2020 om at resultater skal danne basis for uttak til mesterskap.
Det vil også her være mulighet for å delta på egenfinansiering etter søknad som vurderes på fritt
grunnlag av Sportsutvalget.

Para
Krav settes i dialog med landslagstrener/sportssjef da grunnlag og nivået fra tilsvarende mesterskap
ofte innbefatter begrenset antall deltakere/resultater for sammenligning. Uttak skjer også her i større
grad på skjønn og kan være et ledd i en planlagt utviklingsstrategi for respektive skytter(e), samt
mulighet til å oppnå godkjenning i respektiv klasse (skjer ofte i forbindelse med mesterskap).

Internasjonal matching
Dette er et begrep som benyttes om internasjonal deltakelse i andre stevner og turneringer enn
mesterskap og World Cup – og der deltakelsen følger en plan for elitesatsingen. Uttak til slike stevner
skjer derfor i regi av Sportsutvalget.
De aktuelle stevner og turneringer i denne sammenheng er stort sett gjenstand for
deltakerbegrensning i den forstand at vi som nasjon blir invitert med et begrenset antall –i likhet med
mesterskapene. I disse stevner og turneringer vil våre skyttere opptre og bli behandlet av arrangør
som et landslag, og en lagleder vil følge skytterne. Deltakerplassene i disse stevner og turneringer vil i
utgangspunktet bli tilbudt de skyttere som er inkludert i forbundets elitesatsing – i tillegg vil
Sportsutvalget kunne tilby andre skyttere på høyt nivå deltakelse når dette anses som hensiktsmessig.
Dette gjelder blant annet for skyttere som på aktuelt tidspunkt ikke er inkludert i elitesatsingen. Her
må man være klar over at satsingen mot Paralympics også vil måtte kreve bruk av kvoteplasser.
Der det er formålstjenlig vil man ta sikte på matching innen Skandinavia, som normalt gir fullgod
konkurransetrening. Det arrangeres også en rekke konkurranser i utlandet som er «åpne» stevner der
hvem som helst kan delta, og som kan gi verdifull matching for dem som mener å ha nytte av dette.
Det gjelder ikke minst stevner i våre naboland.
De fleste aktuelle stevner i så måte finnes på WA sin webside; www.worldarchery.org

