
Uttak av alle landslagene i trial mot Nordisk mesterskap og TdN.  
 
Som tidligere år har vi uttak for junior-, veteran-, dame- og herrelag til å representere i Nordisk 
mesterskap. I tillegg vil det bli tatt ut dame- og herrelag til TdN. 
Det vil bli tatt ut 1 reserve på alle lagene til nordisk, samt til TdN. Den som er reserve vil ikke bli bedt 
om å reise ned til noen av konkurransene i regi NMF/representasjonslandslaget. De vil ofte være på 
nordisk på eget initiativ, da de konkurrer dagen før.  
 
Alle lag til Nordisk mesterskap blir offentliggjort med reserve 16. juli på NMF sine nettsider.  
De som blir tatt ut blir også kontaktet.  
 
Lagene til TdN blir offentliggjort med reserve 16. juli på NMF sine sider. De som blir tatt ut bli 
kontaktet. 
 
Påmelding må skje innen:  

• TdN: Minimum 60 dager før løpsdato 

• Nordisk mesterskap: Minimum 30 dager før løpsdato.  
 
Uttakskriterier junior og veteran til Nordisk.  

• Norgescup i Kristiansand 19. og 20. juni 

• X-trial NM veka 23. 6 

• 2 dagers Hobøl 3. - 4. juli 

• Fjorårets resultater. 

• Landslagssjefen sin vurdering av hvem som er best kvalifisert. 
 
Uttakskriterier Kvinner og herrer Nordisk og TdN 

• Resultater fra: EM Italia 29.-30.mai (herrer og kvinner) VM Italia 11.-13. juni (Herrer og 
kvinner) VM Frankrike 3.- og 4. juli (herrer og kvinner).  

• Norgescup i Kristiansand 19. og 20. juni 

• X-trial NM veka 23.6 

• Dersom en utøver blir hindret (skadet, sykdom) i å kjøre konkurransene vil landslagssjef og 
Toppidrettsgruppa ta en helhetsvurdering om denne utøveren er skikket til å bli tatt ut til 
konkurransen(e).  

• Dersom det skulle bli utfordrende å skille utøvere, vil landslagssjefen avgjøre ut fra egen 
erfaring, fjorårets resultater, form og kunnskap om hvem som er mest kvalifisert til å 
prestere for Norge i lag både i Nordisk og TdN. TdN er en Non-stop konkurranse og vi vil 
derfor legge vekt på at utøverne også har gode non-stop ferdigheter. Det er landslagssjefen 
som uansett har siste ordet i saken. 

 
Reisestøtte:  

• Det vil bli gitt full finansiell reisestøtte til TdN.  

• Det blir ikke gitt reisestøtte til nordisk. 
 
Dersom vi blir forhindre i å kjøre konkurranse på grunn av avlysninger i forbindelse med covid-19, vil 
det blir arrangert en samlingsdag 15.juli i forbindelse med samlingen som landslaget, utvikling og 
junior skal ha. 15.-20. juli i Oslo som vil avgjøre uttaket.  
 
Mvh  
Marius Dammyr 
Landslagssjef 
marius@dammyr.com 
Tlf: 91109646 
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