
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 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 av NMF/Landslaget.  
 
Alle som vet de kan være aktuelle for å bli tatt ut må vite at hensikten med å ta ut et 
representasjonslandslag er å ta med de beste utøverne. Det kan være at utøvere som kjører NC i år, har 
gode erfaring fra internasjonale mesterskap tidligere, kan bli tatt ut til å representere Norge. I forbindelse 
med uttaket skal landslagssjefen sammen med toppidrettsgruppa, samt støttepersonellet i trial Joa 
Hindren, Martin Hemmer og Geir Børre Pedersen bestemme hvem som skal representere landslaget. 
Landslagssjefen har den endelige avgjørelsen.  
 
Nordisk lag er satt opp i Grimstad 9. oktober og TdN arrangeres i Monza, Italia 23.-25. september.  
 
Uttaket til nordisk mesterskap bli offentliggjort med reserve 5. september på NMF sine nettsider. De 
som blir tatt ut blir også kontaktet.  
 
Uttaksdato for TdN blir offentliggjort med reserve 13. Juli på NMF sine sider. De som blir tatt ut bli 
kontaktet. 
 
Påmelding og bestilling av utstyr må skje innen:  

• TdN: Minimum 60 dager før løpsdato 
• Nordisk mesterskap: Minimum 30 dager før løpsdato.  

 
Uttaks kriterier for opptak: junior og veteran til Nordisk.  

• I et uttak er det til enhver til med hensikt å melde på det beste laget for Norge 
• EM, VM resultater 
• Alle Norgescupene 
• Fjorårets resultater 
• Landslagssjefen med sin kompetente gruppe sin vurdering av hvem som er best kvalifisert basert 

på tekniske ferdighetsnivå, erfaring, osv 
 

 
Uttaks kriterier Kvinner og herrer Nordisk og TdN 

• I et uttak er det til enhver til med hensikt å melde på det beste laget for Norge 
• Tdn: resultater fra: VM Spania (Herrer og kvinner (bare GP)), VM Andorra (Herrer og Kvinner 

(Bare GP)), VM Tyskland (Herrer og kvinner (Begge klasser)) 
• Nordisk: Alle VM til og med Frankrike (27.-28. august).  
• Resultater fra EM  
• Resultater fra Norgescupene 
• Dersom en utøver blir hindret (skadet, sykdom) i å kjøre konkurransene vil landslagssjef og 

sammen med toppidrettsgruppa, samt støttepersonellet i trial Joa Hindren, Martin Hemmer og 
Geir Børre Pedersen, 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 god non-stop ferdigheter. Det er landslagssjefen som uansett har siste ordet i 
saken. 

• Dersom det ikke lar seg skille utøverne blir det satt opp et treningsløp for å avgjøre hvem som 
skal med. Dette kommer til å være i Oslo i juli.  



 
Reisestøtte:  

• Budsjett trial:  
• Påmelding: 16000kr 
• Reisestøtte: 30000kr 
• Opphold for alle utøvere og støttepersonell: Er betalt allerede 
 
• Det blir ikke gitt reisestøtte til nordisk. 

 
 
Mvh  
Marius Dammyr 
Landslagssjef 
marius@dammyr.com 
Tlf: 91109646 


