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Løbere i Dansk Orientering
Eliteansvarlige i klubberne
Trænere og ledere for DOFs landshold

Udtagelseskriterier
Seniorlandsholdskonkurrencer 2020

Udtagelsesproces og udtagelsesrepræsentant
Udtagelse til seniorlandsholdskonkurrencer foretages af landstrænerteamet på baggrund af udtagelseskriterierne i dette
dokument. En af løberne valgt repræsentant kan deltage i udtagelsesprocessen uden stemmeret. Cheftræner Kenneth
Buch godkender alle udtagelser.
Løberne vælger udtagelsesrepræsentanten, der ikke kan være landsholdsaktiv men skal have godt kendskab til
landsholds-/eliteorientering.
Det vil blive tilstræbt at overholde de angivne frister for udtagelser, men hvis det vurderes nødvendigt at forlænge fristen
for at sikre en god udtagelsesproces, vil dette blive gjort. Information om eventuelle forlængede frister vil blive givet på
www.do-f.dk.

Kontaktpersoner
Ved spørgsmål eller behov for uddybning kan Cheflandstræneren kontaktes:
Kenneth Buch, tlf. +47 41 28 28 29 og kb@do-f.dk

Se mere information om årsplaner, økonomi og andre relevante dokumenter om landsholdsarbejdet på: https://dof.dk/dansk-orienterings-forbund/landsholdet/information

Generelle udtagelseskriterier
Alle udtagelser i landsholdsregi tager udgangspunkt i målsætningerne i Eliteplan 2017-20
Elitearbejdet i Dansk Orientering skal i perioden 2017-2020 arbejde for at skabe medaljer til senior-EM og -VM hvert år.
Landsholdene arbejder ligeledes for at sikre fremtiden igennem et målrettet og professionelt talentudviklingsarbejde med
fokus på langsigtet udvikling.

Kvalitetskriterier
Seniorløbere skal have et tilstrækkeligt internationalt niveau for at repræsentere DOF ved seniorlandsholdskonkurrencer.
Løbernes niveau vil derfor altid måles op imod internationalt niveau.
Ved enkelte konkurrencer vil der i dele af udtagelsesgrundlaget være angivet kvalitetskriterier (procentvis tid efter
vindertiden) som løberne skal indfri, for at komme i betragtning til udtagelse.
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Kriterier for individuel vurdering
I forbindelse med alle udtagelser vil der blive foretaget en samlet individuel vurdering af den enkelte løber. Den
individuelle vurdering har til formål at få udtaget det hold, der vurderes at have størst mulighed for at opfylde
landsholdets overordnede målsætninger.
Nedenfor listes en række objektivt kvalitative faktorer der indgår i vurderingen af løberne:
-

Nuværende og tidligere præstationsniveau, samt et langsigtet perspektiv for løberens fremtidige præstationer.
Målrettet og struktureret træning mod den specifikke aktivitet.
Tilgang til, og prioritering af, eliteorientering.
Disciplin- og terrænspecifikke kvaliteter.
Fysisk kapacitet i forhold til vejledende 5000m tider.

Euromeeting Doksy, Tjekkiet, d. 27/10-2/11
Holdstørrelse:

Ikke defineret.

Distancer:

Sprint 28/10, Mellemdistance d. 30/10, Stafet d. 31/10 og Langdistance d. 1/11.

Bemærkninger:

Landsholdsløbere på verdensklasse-, elite og udviklingsgruppe er forhåndudtaget og deltager så
fremt at de kan gennemføre 2 af distancerne med fuldværdig indsats. Ældre juniorløbere
udenfor landsholdsgruppe kan også være aktuelle for udtagelse, men løber i aldersbestemt
klasse til DM sprint, DM Mellem og DM Lang.
Løbere uden for landsholdsgrupperne betaler alle omkostninger, se separat dokument.

Udtagelse:

Tirsdag d. 15/9.

Grundlag for udtagelse (ikke-rangeret rækkefølge):
-

DM Mellem d. 29/8 (kvalitetskrav 20%).
DM Sprint d. 30/8 (kvalitetskrav 15%).
DM Lang d. 13/9 (kvalitetskrav 20%).
Topresultater i junior- og seniorlandsholdskonkurrencer 2019.
Individuel vurdering

