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UTTAKSKRITERIER  

EUROPEAN OLYMPIC QUALIFIER 12-13 MAI & 

GLOBAL OLYMPIC QUALIFIER 20 MAI 2021 
 
 

• Øvelser på EOQ: K1 200m, K1 500m damer, K2 500m damer, K1 1000m menn, K2 1000m 
menn 

• Øvelser på GOQ: K1 200m, K1 500m damer, K1 1000m menn 
 

 

Forutsetninger for optimal prestasjon under EOQ 

Topp prestasjon under EOQ krever en nøye planlagt formtoppingsperiode. En formtopp under 

CSR er vanskelig å kombinere med en ny formtopp under EOQ. Trenerteamet er av den 

oppfatning at best prestasjon under EOQ skjer ved ett tidlig uttak. I ett tidlig uttak er faglig 

skjønn fra trenerteamet helt avgjørende for å kunne stille med det absolutt beste mannskapet 

på startstreken 12-13mai under EOQ. K1 500m damer og K1 1000m menn til EOQ tas ut før 

1.april og det kan bli arrangert testløp. 

 

 

Copenhagen Spring Regatta 23-25april (CSR) 

CSR blir en viktig regatta for å kunne stille best forberedt til EOQ. Samtidig er det en viktig 

regatta hvor alle utøvere gis mulighet til å vise sitt nivå. Med gode prestasjoner er en aktuell 

for å padle øvelsen i OL. Utfordrere til K1 500m damer og K1 1000m herrer må bli beste 

norske utøver på aktuell distanse for at de fortsatt skal være med i diskusjonen om hvem som 

padler øvelsen under OL i Tokyo.  

 

Vinneren av K1 500m damer og K1 1000m herrer i CSR gis muligheten til å padle øvelsen i 

GOQ. Vinner av K1 200m er aktuell for EOQ og GOQ. Vinner av K2 500 damer er aktuell 

for EOQ. Vinner av K2 1000m herrer gis muligheten til å padle øvelsen i EOQ. Uttak til 

aktuelle lagbåtkombinasjoner på CSR blir gjort av trenerteamet. Faglig skjønn, personlig 

utvikling og tidligere resultater blir lagt til grunn. 

 

 

 

European Olympic Qualifier (EOQ) 12-13mai  

Det planlegges for treningssamling i Ungarn eller Racice i forkant av EOQ 

Løpsprogrammet for EOQ tilsier at samme person ikke skal padle K1 og K2.  
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Global Olympic Qualifier (GOQ) 20mai  

Beste norske plasserte utøvere på K1 500m damer og K1 1000m herrer under CSR gis 

muligheten til å padle øvelsen på GOQ.  

 

Vinner av K1 200m damer og herrer under CSR er aktuell for GOQ, men ikke automatisk 

uttatt. 

 

 

 

Olympiske Leker 2-8aug  

Dersom mannskapet som kvalifiserte båten til Olympiske Leker er ubeseiret i den kvalifiserte 

øvelsen (i forhold til nordmenn) i perioden 23april -20mai, padler også dette mannskapet 

øvelsen i OL.  

 

 

 

Generelt 

 
Faglig skjønn 

Under utøvermøte lørdag 18jan 2020 på Olympiatoppen diskuterte vi hva som ligger i 

begrepet faglig skjønn. Det ble tatt opp mange situasjoner i 2020 sesongen hvor faglig skjønn 

kan tenkes å komme i bruk. 

 

Eksempler på type informasjon som bør telle med i ett uttak og som kommer under begrepet 

faglig skjønn. 

Faglig skjønn omfatter blant annet utøverens: 

 

• Lagbåtegenskaper 

• Forbedringspotensiale frem til sesongens viktigste løp 

• Utvikling 

• Evne til å prestere når det gjelder 

• Prestere internasjonalt vs nasjonalt 

• Tidligere prestasjoner  

• Humør og bidrag inn til gruppen 

• Mentalitet 

• Sykdomshistorikk 

• Skadehistorikk 

• Treningshistorikk 

• Alder 

Faglig skjønn vil også være å vurdere oppnådd tid på f.eks 500m opp mot værforholdene som 

var under løpet. Vind, strøm, temperatur i vannet, bølger, osv. 
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Eksempel: 

Faglig skjønn vil være å ta hensyn til punktene ovenfor og deretter vurdere om avstanden 

mellom nr 1, nr 2 eller nr 3 i ett testløp er tilstrekkelig til at f.eks nr 1 blir tatt ut på bekostning 

av nr 2 eller nr 3. 

 

For at trenerteamet skal være gode på faglig skjønn må: 

• noen fra trenerteamet være til stede på konkurransene for å oppleve vind, strøm, 

temperatur, bølger, starteren, osv 

• de ha utfyllende kjennskap om hva som kreves av kvaliteter og prestasjoner for å nå 

internasjonalt toppnivå 

• de ha god kjennskap til utøverne sine. De må også kjenne treningshistorikken og 

formtoppingshistorikken til hver enkelt utøver.  

• Innhente informasjon og faglig skjønn fra utøverne. Hvem mener utøverne selv at de 

kommer til å få den beste prestasjonen sammen med til EM, VM, OL? 

 

 
For uttak til lagbåter blir følgende vurderinger gjort av trenerteamet:  

K4 500m –  Faglig skjønn + nivå K1 500m og K1 200m 

K4 1000m –  Faglig skjønn + nivå K1 1000m og K1 500m 

K2 200m –  Faglig skjønn + nivå K1 200m 

K2 500m –  Faglig skjønn + nivå K1 500m 

K2 1000m –  Faglig skjønn + nivå K1 1000m 

K2 mix –  Faglig skjønn + nivå K1 

K4 mix -  Faglig skjønn + nivå K1 

 

Uttak lagbåtkombinasjoner til uttaksstevner gjøres av trenerteamet 

Uttak til EOQ og GOQ blir gjort av trenerteamet. 

Uttak til OL blir gjort av Olympiatoppen etter innstilling fra NPF (trenerteamet) 

Trenerteamet består av Tom Selvik, Jacob Norenberg, Morten Ivarsen og Eirik Verås Larsen 

 

Klager på uttak må komme fra klubb og sendes til Generalsekretær i NPF som sender klagen 

videre til NPF’s sanksjonskomite. Medlemmene i sanksjonskomiteen er valgt på padletinget. 

For at klagen skal bli behandlet av sanksjonskomiteen må det vises til hvilket punkt i 

uttakskriteriene som ikke er overholdt. 
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