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Uttakskriterer 2015-2016 
 
Per oktober 2015 (gjelder inntil annet er publisert), Endringer er merket med understrek 
 

Generelt  
Sportslig vurdering ved klubbrepresentasjon i åpne klubbkonkurranser i alle ISUs medlemsland gjøres 
av klubbene selv, men klubbene skal bruke NSFs uttakskriterier som veiledende retningslinjer. Det 
opplyses i announcement om det er nasjons- eller klubbrepresentasjon i de aktuelle stevnene. 
Klubbene kan kun melde på selv til stevner der det er åpnet for påmelding via klubb. 
NSF har åpner for påmelding via forbund i enkelte stevner dersom kriteriene er oppnådd. Dette kan 
gjelde både i konkurranser der NSF har tatt ut løpere til representasjon, men har ytterligere plasser 
og i konkurranser der NSF ikke har tatt ut noe lag. Disse vil bli annonsert fortløpende.  
 
Ved søknad til NSF om deltagelse til stevner på ISUs liste må det vedlegges link til protokoll hvor 
kriteriene er oppnådd. 
Klubbene må melde inn deltagere til NSFs kontor på skjema som ligger på nettsiden.  
Når det gjelder uttak til internasjonale stevner gjort av NSF, vil frekvensen av representasjon med 
dekning være varierende.  
Husk at de norske aldersbestemmelsene også gjelder i utlandet. Klubbene må selv sjekke alderen i de 
ulike klassene, de varierer internasjonalt.  
11 år: Åpne konkurranser i Norden eller på Nordkalotten.  
13 år: Øvrige internasjonale konkurranser utenfor Norden eller Nordkalotten.  
 
De veiledende uttakskriteriene for klubbrepresentasjon er nå like for hele verden. Det skilles ikke 
lenger mellom stevner i Norden/nordkalotten og resten av verden. 
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Veiledning for klubbene. Løpere bør være på følgende nivå ved 
klubbrepresentasjon i åpne klubbkonkurranser som IKKE krever påmelding via 
forbund.  
Alle elementene må være godkjente uten < eller <<, og må ha GOE -1 eller bedre.  
Cubs jenter og gutter  
Skal i samme program, under konkurranse, ha vist:  

x Enkel Axel  

x Ett dobbelt hopp  
 
Springs jenter og gutter  
Skal i samme program, under konkurranse, ha vist:  

x To ulike doble hopp  

x Minst en dobbel - enkel kombinasjon  
 
Debs jenter og gutter  
Skal i samme program, under konkurranse, ha vist:  

x Tre ulike doble hopp  

x Minst en dobbel – dobbel kombinasjon  

x Minst en piruett eller trinnsekvens på min. level 2  
 
Novice jenter og gutter  
Skal i samme program, under konkurranse, ha vist:  

x Fire ulike doble hopp  

x Minst en dobbel - dobbel kombinasjon  

x Minst en piruett eller trinnsekvens på min. level 2  
 
Junior kvinner 
Skal i samme program, under konkurranse, ha vist:  

x Alle doble hopp, minus dobbel Axel  

x Minst en dobbel – dobbel kombinasjon  

x Piruetter på min. level 2  
 
Junior menn  
Skal i samme program, under konkurranse, ha vist:  

x Alle doble hopp, inkludert dobbel Axel  

x Minst en dobbel – dobbel kombinasjon  

x Piruetter på min. level 2  
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Senior kvinner  
Skal i samme program, under konkurranse, ha vist:  

x Dobbel Axel  

x Minst en dobbel- dobbel kombinasjon  

x Piruetter min. level 2  
 
Senior menn  
Skal i samme program, under konkurranse, ha vist:  

x Dobbel Axel  

x Minst et trippelt hopp  

x Piruetter min. level 2 
 
Tekniske krav for uttak til, stevner på ISU’s liste som krever påmelding fra 
forbund og EYOF(IKKE Nordics, se egne uttaksregler). 
 
EYOF følger junior kravet for kvinner og menn. 
Alle elementene må være godkjente uten < eller <<, og må ha GOE -1 eller bedre.  
 
Debs jenter og gutter  
Skal i samme konkurranse, ha vist:  

x Tre ulike doble hopp  

x Minst en dobbel - dobbel kombinasjon  

x Minst en piruett eller trinnsekvens på min. level 2  
 
Novice jenter og gutter  
Skal i samme konkurranse, ha vist:  

x Fire doble eller triple hopp, inkludert flipp og lutz 

x Min. en dobbel – dobbel kombinasjon,  

x Minst en piruett på min. level 2  
 
Junior kvinner  
Skal i samme konkurranse, ha vist:  

x Dobbel Axel eller et trippelhopp 

x Dobbel – dobbel kombinasjon, bestående av flipp eller lutz  

x Minst to piruetter på min. level 3 og level 2,  
eller  

x Minst en piruett på min. level 3 og en trinnsekvens på min. level 2  
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Junior menn 
Skal i samme konkurranse, ha vist:  

x Dobbel Axel  

x Minst et trippelt hopp  

x Trippel – dobbel kombinasjon  

x Minst to piruetter på min. level 3 og level 2,  
eller  

x Minst en piruett på min. level 3 og en trinnsekvens på min. level 2  
 
 
Senior kvinner  
Skal i samme konkurranse, ha vist:  

x Dobbel Axel  

x Minst to trippelhopp  - hvorav en i kombinasjon med minimum et dobbelt hopp 

x Minst to piruetter på min. level 3 og level 2,  
eller  

x Minst en piruett på min. level 3 og en trinnsekvens på min. level 2  
 
Senior menn  
Skal i samme konkurranse, ha vist:  

x Dobbel Axel  

x Minst tre ulike trippel hopp – hvorav en i kombinasjon med minimum et dobbelt hopp 

x Vist et trippelt hopp som følger direkte etter sammenbindende trinn  

x Minst to piruetter på min. level 3 og level 2  

x Minst en trinnsekvens på min. level 2  
 
Spesielle krav for uttak til Nordics  
 
Det stilles ikke krav til tekniske ferdigheter, men til en minimumspoengsum. Denne poengsummen 
må være oppnådd i gjeldende sesong i forkant av Nordics. NSF vil på denne måten etterkomme det 
felles nordiske ønsket og visjonen med Nordics, nemlig at alle landene skal samle sine beste til 
konkurranse. Poengsummene som er satt, vil bli vurdert i forkant av hver sesong. 
 

Senior kvinner:  110 poeng 
Senior menn:  120 poeng 
Junior kvinner:    95 poeng 
Junior menn:  100 poeng 
Novice jenter:    75 poeng 
Novice gutter:    75 poeng 
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Tekniske krav til uttak for deltagelse i ISUs Mesterskap, JGP/Grand Prix 
stevner, IOC Ungdoms OL 
Alle elementene må være godkjente uten < eller <<, og må ha GOE -1 eller bedre. Videre er det en 
forutsetning at løper har gode programkomponenter.  
 
JGP/Grand Prix stevner  
 
Novice jenter og gutter  
Skal i samme program, under konkurranse, ha vist:  

x Dobbel Axel  

x Minst en dobbel – dobbel kombinasjon bestående av dobbel axel, eller en trippel – dobbel 
kombinasjon  

x Minst to piruetter på min. level 3 og level 2,  
eller  

x Minst en piruett på min. level 3 og en trinnsekvens på min. level 2  
 
Junior kvinner  
Skal i samme program, under konkurranse, ha vist:  

x Dobbel Axel  

x Minst et trippelt hopp  

x Minst en dobbel – dobbel kombinasjon bestående av dobbel axel, eller en trippel – dobbel 
kombinasjon  

x Minst to piruetter på min. level 3 og level 2,  
eller  

x Minst en piruett på min. level 3 og en trinnsekvens på min. level 2  
 
Junior menn  
Skal i samme program, under konkurranse, ha vist:  

x Dobbel Axel  

x Minst to ulike trippel hopp  
x Minst en trippel – dobbel kombinasjon  

x Bør beherske tre ulike trippel hopp  

x Minst to piruetter på min. level 3 og level 2,  
eller  

x Minst en piruett på min. level 3 og en trinnsekvens på min. level 2  
 
Senior kvinner  
Skal i samme program, under konkurranse, ha vist:  

x Dobbel Axel  

x Minst to ulike trippel hopp  
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x Minst en trippel – dobbel kombinasjon  

x Minst to piruetter på min. level 3 og level 2,  
eller  

x Minst en piruett på min. level 3 og en trinnsekvens på min. level 2  
 
Senior menn  
Skal i samme program, under konkurranse, ha vist:  

x Dobbel Axel  

x Minst fire ulike trippel hopp  

x Minst en trippel – dobbel kombinasjon  

x Minst to piruetter på min. level 3 og level 2  

x Minst en trinnsekvens på min. level 2  

 
Mesterskap 
Junior VM/IOC Ungdoms-OL  
 

x ha oppnådd poengsum satt av ISU 
 

Utøveren må ha vist solid form og gode internasjonale resultater gjennom sesongen  
 
EM 

x ha oppnådd poengsum satt av ISU 
 

Utøveren må ha vist solid form og gode internasjonale resultater gjennom sesongen  
 
VM 

x ha oppnådd poengsum satt av ISU 
 

Utøveren må ha vist solid form og gode internasjonale resultater gjennom sesongen  
 
 
Uttak mesterskap dersom flere løpere har oppnådd poengkrav for deltagelse 
 
Beste totalscore i en ISU-listet konkurranse – oppnådd i inneværende sesong senest en uke før frist 
for påmelding. 
Utøveren må ha vist solid form og gode internasjonale resultater gjennom sesongen  
 
 
Toppidrettsutvalget 
 
Mona Adolfsen 
Kari-Anne Olsen 
Kaja Hanevold  


