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VM, Finland, 10.-18. juni
EM, Rusland, 17.-23. august
World Cup, Portugal, 6.-11. oktober
VM, Finland, 10.-18. juni
EM, Rusland, 17.-23. august
EM, Rusland, 17.-23. august

Allan Jensen, landstræner (udtagelsesansvarlig senior og junior)
Nina Hoffmann, assisterende landstræner ved mesterskaber
Johan MacLassen, leder for ungdom (udtagelsesansvarlig ungdom)
Bjarne Hoffmann, MTBO eliteansvarlig
Ryttervalgt udtagelsesrepræsentant
Allan Jensen, 24220867, alj@do-f.dk

Udtagelse til mesterskaber foretages af landstrænerteamet og ryttervalgt udtagelsesrepræsentant på baggrund af
udtagelseskriterierne i dette dokument. Den ryttervalgte udtagelsesrepræsentant vælges hvert år i forbindelse med et
åbent eliteryttermøde. Landstræner Allan Jensen er ansvarlig for alle senior- og juniorudtagelser, og leder for ungdom
Johan MacLassen er ansvarlig for alle ungdomsudtagelser. Eliteansvarlig Bjarne Hoffmann godkender alle udtagelser.
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.
Ryttere der er udtaget får besked mundtligt eller via mail. Ryttere der ikke udtages, men vurderes at være tæt på
udtagelse får besked via mail med et tilbud om en opfølgende telefonsamtale.
Bemærk, på grund af covid-19 situationen kan aktiviteter og udtagelseskriterier aflyses eller ændres med kort varsel.
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I udtagelser til mesterskaber og World Cup er målet at udtage ryttere med størst potentiale til at levere topresultater.
I udtagelsen vurderer vi derfor potentielt topniveau højest, når vi vurderer rytterens niveau individuelt eller vurderer
mellem to eller flere ryttere.
For at komme i betragtning til udtagelse skal rytteren i udgangspunkt have potentiale for at levere et eller flere top-20
resultater ved det pågældende mesterskab eller World Cup.
For ungdomsryttere, de yngste juniorryttere og U23 seniorryttere vægtes desuden potentiale, motivation og indsats
mod på sigt at udvikle sig til en top-20 rytter. For disse aldersgrupper kan det således også prioriteres at udtage
ryttere med udviklingspotentiale.

http://www.wmtboc2021.com/

W elite, M elite, W20, M20
Maks. 6 pladser pr. klasse

9.-11. april, Trimtex MTBO Cup
28. april - 2. maj, MTBO Camp

•
•

Udtagelsen foretages på baggrund af iagttagelse ved ovennævnte løb.
Der lægges desuden vægt på rytterens topresultater indenfor det seneste år.

6. maj

Ryttere i senior- og juniorgruppen er dækket af årsfee.

http://www.emtboc2021.ru/

W elite, M elite, W20, M20, W17, M17
Maks. 6 pladser pr. klasse
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25.-27. juni, DM / Trimtex MTBO Cup

•
•

Udtagelsen foretages på baggrund af iagttagelse ved ovennævnte testløb.
Der lægges desuden vægt på rytterens topresultater indenfor det seneste år.

1. juli

Ryttere i senior- og juniorgruppen er dækket af årsfee.
Ungdomsryttere får betalt deltagerafgifter - derudover egenbetaling

https://mtbo2021.fpo.pt/

W elite, M elite
Maks. 6 pladser pr. klasse
Det prioriteres at udtage juniorryttere til deltagelse i W/M elite.

6.-8. august, Trimtex MTBO Cup

•
•

Udtagelsen foretages på baggrund af iagttagelse ved ovennævnte testløb.
Der lægges desuden vægt på rytterens topresultater indenfor det seneste år.

12. august

Delvis egenbetaling på maks. kr. 3.000,Besparelsen fra det aflyste EM kan dog benyttes, så egenbetaling måske bliver unødvendig.

