
 

 
 
 
 
 
 

Krav og kriterier 

Norges Friidrettsforbund 
 

Internasjonale mesterskap og landskamper 
2016 

 

INNHOLD: 
FIN-SWE-NOR-ISL/DEN innendørslandskamp, Växjö/SWE 13. februar 

European Winter Throwing Cup, Arad/ROU 12-13. mars 
VM innendørs, Portland/USA 17.-20. mars 
VM halvmaraton, Cardiff/GBR 26. mars 

IAAF Race Walking Cup, Roma/ITA 7-8. mai  
Nordic 10000 m Challenge, Allerød/DEN 14. mai 

European 10000 m Cup, Mersin/TUR 5. juni 
EM Funksjonshemmede, Grosseto/ITA 10-16. juni 

Nordisk mesterskap mangekamp, Växjö/SWE 11.-12. juni? 
VM for døve, Stara Zagora/BUL 25. juni – 3. juli 

EM, Amsterdam/NED 6.-10. juli 
U18 EM, Tbilisi/GEO 14.-17. juli 

U20 VM, Bydgoszcz/POL 19.-24. juli 
OL, Rio de Janeiro/BRA 12.-21. august 

Nordisk juniorlandskamp, ISL 13.-14. august 
Nordisk-Baltisk U23, FIN 20.-21. august 

VM motbakkeløp, Sapareva Banya/BUL 4. september 
Nordisk mesterskap kappgang bane, NOR 17. september? 

Nordisk mesterskap terrengløp, Kristiansand/NOR 12. november 
EM terrengløp, Chia/ITA 11. desember 

 
Vedtatt 16.9.15 av Styret i NFIF 

Dok. 5/16 16.2.16 

 
 
 
 



Prosedyre:  
 
Det er sportssjef som har ansvaret for uttak, forberedelse og gjennomføring av landskamper, 
European Team Championships og internasjonale mesterskap og konkurranser. 
For at det skal være samsvar mellom ansvar og myndighet er det sportssjef som tar ut utøvere til 
internasjonale mesterskap (også U23), European Team Championships/E-Cup mangekamp og 
landskamper på seniornivå. Dette gjøres i samråd med toppidrettsansvarlig i sentralstyret. 
Fagansvarlige for rekrutteringslandslag og aktuelle trenere kan bli engasjert i uttaksprosessen.  
 
Det er talentutviklingsansvarlig som har ansvaret for landslagsoppgaver for juniorlandslaget. For 
at det skal være samsvar mellom ansvar og myndighet er det talentutviklingsansvarlig som tar ut 
utøvere til internasjonale juniormesterskap. Dette gjøres i samråd med sportssjef. Fagansvarlige 
for rekrutteringslandslag og aktuelle trenere kan bli engasjert i uttaksprosessen.  
 
Alle uttak skal kvalitetssikres. Endelige deltakelse er avhengig av at utøver er frisk, skadefri og har 
bekreftet form før uttak. Medisinsk ansvarlig vil bli involvert i denne prosessen. Gyldig 
helseskjema og helsesertifikat (kvinnelige løpere og kappgjengere) må foreligge for hver utøver 
senest på dato for uttak. 
 
Enkelte datoer og informasjon i dokumentet er merket med røde skrifttegn. Dette betyr at 
informasjon foreløpig ikke er 100 % avklart. 
 

Prioriterte stevner: 
 
Begrepet prioriterte stevner vil gå igjen i uttakskriteriene. De er definert som: 
IAAF Diamond League 
IAAF World Challenge 
IAAF Race Walking Challenge 
IAAF Combined Events Challenge 
IAAF Grand Prix  
IAAF Permit/Classic Meetings, samt European Athletics-stevner 
European Team Championship og E-Cup mangekamp/kappgang 
Norgesmesterskap 
Elitestevner og store nasjonale stevner. 
 
Stevnet skal minimum være i tråd med kravene for at norsk rekord kan godkjennes. Alle andre 
stevner som skal brukes til kvalifisering skal forhåndsgodkjennes av enten sportssjef (U23- og 
seniorutøvere) og/eller utviklingsansvarlig (U20- og U18-utøvere). 
  

Merknad: 
 
Utover hva som fremgår av innholdet i Sportslig plan, skal utøver for å få tillatelse til å delta i 
internasjonale mesterskap ha stilt seg til disposisjon for deltakelse i European Team 
Championship, E-cup mangekamp og kappgang, samt ha gjennomført Antidoping Norges «Ren 
utøver»-opplæring.  
 

Egenandel: 
 
På styreseminaret 6-7. november 2015 vedtok styret satsene for egenandel for 2016 som er ført i 
dette kriteriesettet. Dette innebærer kr. 2.000. - for tiltak i Norden, kr. 3.000. - for tiltak i Europa 
og kr. 4.000. - i verden for øvrig. Unntatt er seniordeltakelse i EM (alle disipliner), VM (alle 
disipliner) og OL.  



FIN-SWE-NOR-ISL/DEN innendørslandskamp, Växjö/SWE 13. februar 
Norge møter Finland, Sverige og Danmark/Island i en årlig innendørslandskamp. 

 Øvelser (for begge kjønn): 60m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m, 60mh, 4x200m stafett, 
lengde, tresteg, høyde, stav og kule. Det blir seks forsøk i lengde og tresteg. 

 Norge stiller med to utøvere i hver individuelle øvelse. 

 Resultater oppnådd i konkurranser til og med 7.2.16 vil legges til grunn ved uttak. 

 Egenandel: kr 2000,- pr. utøver. Blir sendt klubb i etterkant. NFIF dekker ledere/trenere 

 Prinsipp: Vi skal ha det sterkeste laget!  

 Laguttak: 8.2.16 
 

European Winter Throwing Cup, Arad/ROU 12.-13. mars 
 Deltagelse: Norge kan sende seks utøvere og to ledere. 

 Uttak baseres på resultater oppnådd i 2015 og 2016. 

 Egenandel: kr 3000,- pr. utøver. Blir sendt klubb i etterkant. NFIF dekker leder/trener(e) 

 Laguttak: 1.3.16 
 

VM innendørs, Portland/USA 17.-20. mars 
Kvalifiseringskriterier: 

 Kvalifiseringsperioden 1.1.2015 - 7.3.2016. 

 Utøvere som klarer kvalifiseringskravet inne eller ute 2015 må dokumentere form innendørs 2016.  

 Ytterligere kriterier vil det bli orientert om når dette foreligger fra IAAF. 

 Laguttak: 8.3.16 

 
Kvalifiseringskrav: 

Menn Øvelser Kvinner 

Inne/ute Inne/ute 

6.65/10.15 60 7.32/11.20 

46.70/45.10 400 53.15/51.20 

1:46.50/1:44.00 800 2:02.50/1:58.50 

Inne: 3:55.00 (mile) og 3:39.50/Ute: 3:33.00 1500 Inne: 4:30.00 (mile) og 4:13.00/Ute: 4:03.00 

Inne: 7:50.00/Ute: 7:40.00 og 13:10.00  3000 Inne: 9:00.00/Ute: 8:36.00 og 14:56.00 

7.72/13.45 60 m H 8.14/12.85 

Ikke aktuelt med lag 4 x 400 m Ikke aktuelt med lag 

2.33 Høyde 1.97 

8.18 Lengde 6.75 

17.00 Tresteg 14.30 

5.77 Stav 4.71 

20.50 Kule 18.10 

12 deltakere (invitasjon) Mangekamp 12 deltakere (invitasjon) 

 

VM halvmaraton, Cardiff/GBR 26. mars 
 Norge vurderer å stille med inntil seks utøvere individuelt med krav 1:04:00 for menn og 1:12:00 

for kvinner. Resultater må være gjort i løp i 2015 og 2016. 

 Uttak: 29.2.16 

 For å stille med lag må alle utøverne ha prestert bedre enn følgende: 

Menn Øvelser Kvinner 

29:48.98  10000m 34:47.24 

29:45 10km 34:23 

1:05:30 Halvmaraton 1:14:51 

2:19:30 Maraton 2:37:56 

 

 
 



IAAF Race Walking Cup, Roma/ITA 7-8. mai  
Øvelser: 50km menn, 20 km menn og kvinner senior, 10km menn og kvinner junior. 

 Deltagelse: Norge kan stille med inntil 3 utøvere. 

 Uttak: Resultater oppnådd i konkurranser i 2015/2016.  

 Egenandel: kr 3000,- pr. utøver. Blir sendt klubb i etterkant. NFIF dekker leder/trener(e) 

 Laguttak: 22.4.2016 

 
Nordic 10000 m Challenge, Allerød/DEN 14. mai 

 Øvelser: 10 000 meter for menn og kvinner senior. 

 Deltagelse: Norge kan delta med 3 løpere av hvert kjønn. Eventuell deltagelse utover dette må 
godkjennes av arrangør. 

 Uttak: Resultater oppnådd i gate- og baneløp til og med 1.5.16 vil legges til grunn ved uttak, og 
spesielt Sentrumsløpet 23.4.16. 

 Egenandel. Kr 2000,- pr. utøver. Blir sendt klubb i etterkant. NFIF dekker leder/trener(e) 

 Laguttak: 1.5.16 

 

European 10000 m Cup, Mersin/TUR 5. juni 
Kvalifiseringskriterier: 

 Kvalifiseringsperioden 1.1.2015 – 25.5.2016. Utøvere med resultat fra 2015 må bekrefte form før 
uttak. NFIF følger de vedtatte kravene til European Athletics, herunder særskilte kriterier. 

 NFIF kan stille lag med inntil 6 utøvere i hver øvelse. De tre utøverne med best plassering teller i 
lagkonkurransen.  

 Egenandel: kr 3000,- pr. utøver. Blir sendt klubb i etterkant. NFIF dekker leder/trener(e) 

 Laguttak: 27.5.2016 
Kvalifiseringskrav: 

Menn Øvelser Kvinner 

14:00.07 5000m 16:09.41 

29:39.77 10000m 34:52.81 

8:52.46 3000mh 10:20.01 

29:45 10km 34:04 

1:06:00 Halvmaraton 1:14:55 

2:18:21 Maraton 2:39:26 

 
EM Funksjonshemmede, Grosseto/ITA 10-16. juni 

 Norge vil stille med utøvere individuelt. 

 Uttak baseres på resultater oppnådd i 2015/2016 i tråd med arrangørens kriterier.  

 Uttak: 1.6.2016 

 
Nordisk mesterskap mangekamp, Växjö/SWE 11.-12. juni? 

 Deltagende nasjoner: Norge - Sverige - Finland - Danmark - Island 
Norge kan delta med maks tre utøvere i hver klasse (U18, U20, U23). 

 Uttak: Resultater i mangekamp oppnådd innen 29.5.16. Resultater oppnådd i 2015 tas med i 
vurderingen. 

 Egenandel: kr 2000,- pr. utøver. Blir sendt klubb i etterkant. NFIF dekker leder/trener(e) 

 Laguttak: 30.5.16 
 

VM for døve, Stara Zagora/BUL 25. juni – 3. juli 
 Norge vil stille med utøvere individuelt. 

 Uttak baseres på resultater oppnådd i 2015/2016 i tråd med arrangørens kriterier.  

 Uttak: 10.6.2016 

 



EM, Amsterdam/NED 6.-10. juli 
Premisser for uttak: 

 Uttak baseres på følgende: 
o NFIF følger de vedtatte kravene til European Athletics, herunder særskilte kriterier. 
o NFIF kan melde på fem utøvere som har kravet, men kun tre kan delta. 
o Norge kan etter vurdering melde på utøver som ikke har kravet dersom dennes resultat 

ligger tett opp mot dette. Det er opp til arrangør/teknisk delegert å bekrefte deltakelsen 
og det er således ingen garanti for deltakelse. Utøveren blir stående på venteliste og 
endelig bekreftelse fra arrangør gis 27.6.16. NFIF vil ha løpende dialog med utøvere som 
er aktuelle for venteliste. 

 Kvalifiseringsperioden er 1.1.2016 til 26.6.2016. Uttak er avhengig av at utøver er frisk, skadefri 
og har bekreftet form før påmeldingsfristens utløp.  

 Norge kan sende lag med minimum 3 og maksimum 6 løpere i halvmaraton for begge kjønn. Det 
blir vurdert lag for kvinner og menn. Følgende vil gi uttak - gjennomsnitt på de tre beste: Menn 
under: 1:07:00, kvinner under 1:17:00. 

 Stafettlag: Sammenlagtresultatet av de to beste resultatene i kvalifiseringsperioden teller. 
Påmeldingsfrist stafett er 19.6.16. 

 Kravet skal være gjort i prioriterte stevner og mixed øvelser på stadion gjelder ikke. 

 Laguttak: 27.6.16 

 
Menn Øvelse Kvinner 

10.38 100 11.50 

20.95 200 23.60 

46.70 400 53.40 

1:47.60 800 2:02.90 

3.40.50 1500 4:12.00 

13:40.00 5000 15:40.00 

28:50.00 10000 33:20.00 

1:06:00 Halv-
maraton 

1:15:00 

8:37.50 3000 H 9.55.00 

13.90  110/100 13.30 

51.00 400 Hekk 57.90 

2.26 Høyde 1.90 

5.55 Stav 4.40 

7.95 Lengde 6.55 

16.55 Tresteg 13.95 

19.75 Kule 16.20 

63.00 Diskos 56.00 

73.50  Slegge 68.00 

79.00 Spyd 57.50 

7800pts 10/7-kamp 5900 

16 nasjoner 4x100/ 
4x400 

16 nasjoner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



U18 EM, Tbilisi/GEO 14.-17. juli 
Premisser for uttak:  
Norge opererer med European Athletics krav, i tillegg til egne kriterier. Kun utøvere født i 2000 og 1999 
kan delta i dette mesterskapet, og dersom en også er kvalifisert for U20 VM må en velge ett av 
mesterskapene i samråd med utviklingsansvarlig. 

 Norge kan melde på 3 utøvere som har klart kravet i kvalifiseringsperioden, men kun 2 utøvere 
kan delta. 6 utøvere kan meldes på til stafettkonkurransene. Mixed-resultater gjelder ikke. 

 Norge kan sende inntil 26 utøvere til mesterskapet og uttaket baseres på europeisk ranking. 

 Ved stafettdeltakelse skal minst 2 av utøverne være kvalifisert individuelt og laget ha god 
finalesjanse. Det forutsettes at aktuelle utøvere deltar på vekslingstreninger i forkant av 
mesterskapet. 

 Utøverne må være fysisk, teknisk, taktisk og mentalt forberedt til å prestere på sitt personlige 
toppnivå i mesterskapet 

 Resultat i siste del av kvalik-perioden vektlegges mer enn resultat tidlig i perioden 

 Kvalifiseringsperioden er 1.1.2016 til 4.7.16 og endelig laguttak 5.7.16.  

 Egenandel: kr 3000,-. Blir sendt klubb i etterkant. NFIF dekker leder/trener(e) 

 

Menn Øvelse Kvinner 

11.10 100 12.25 

22.55 200 25.20 

49.60 400 57.20  

1:55.00 800 2:13.50 

4:01.00 1500 4:37.00  

8:40:00 3000 9:53.00 

6:15.00 2000 
Hinder 

7.25.00 

14.55 (91.4) 110/100 14.25 (76.2) 

55.90 (84.0)  400 Hekk 63.00 

2.02 Høyde 1.74 

4.60 Stav 3.70 

7.00 Lengde 5.90 

14.45 Tresteg 12.25 

17.70 (5 kg) Kule 14.85 (3 kg) 

53.10 (1.5 kg) Diskos 41.50 (1 kg) 

63.00 (5 kg) Slegge 59.50 (3 kg) 

64.00 (700 g) Spyd 46.00 (500g) 

6400 10/7-kamp 4800 

 5000m 
kappgang 

25.30.00 

48:30.00 10000m 
kappgang 

 

Ikke krav 4x100m Ikke krav 

Ikke krav   
 

4x400m Ikke krav   
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



U20 VM, Bydgoszcz/POL 19.-24. juli 
Premisser for uttak: 
Norge opererer med IAAFs krav, i tillegg til egne kriterier for stafett. Dette mesterskapet er i 
utgangspunktet rettet mot utøvere født i 1997 og 1998. U18-utøver, som er kvalifisert for både U18 EM 
og U20 VM, må velge ett av mesterskapene i samråd med utviklingsansvarlig. 

 Norge kan melde på 3 utøvere som har klart kravet i kvalifiseringsperioden, men kun 2 utøvere 
kan delta. Ved stafettdeltakelse skal minst 2 av utøverne være kvalifisert individuelt og laget ha 
god finalesjanse. Det forutsettes at aktuelle utøvere deltar på vekslingstreninger i forkant av 
mesterskapet. 

 Det er egne kriterier for resultater oppnådd i mixed konkurranser på 5000m og 10000m. Harer av 
motsatt kjønn er ikke tillatt. For spørsmål kontakt utviklingsansvarlig. 

 Egenandel: kr 3000, pr. utøver. Blir sendt klubb i etterkant. NFIF dekker leder/trener(e) 

 Kvalifiseringsperioden er 1.1.2016 til 11.7.2016 (final entry er 4.7.16).  
 

Menn Øvelse Kvinner 

10.55 100 11.80 

21.35 200 24.20 

47.70 400 55.25 

1:49.50 800 2:09.20 

3:48.00 1500 4:28.20 

- 3000 9:35.00 

14:15.00/8:15.00 5000 16:40.00 

31:10.00 10000 - 

9:10.00 3000 h 10:45.00 

14.20 (0,99) 110/100 mh 14.20 

53.20 400 mh 60.75 

2.16 Høyde 1.83 

5.10 Stav 4.05 

7.55 Lengde 6.20 

15.60 Tresteg 13.00 

18.25 (6kg) Kule 14.50 

55.00 (1.75kg) Diskos 48.00 

68.00 (6kg) Slegge 57.50 

68.70 Spyd 49.50 

7200 (U20-redskap) 10/7-kamp 5300 

44:20.00 10000m 
kappgang 

51:00.00 

Se kriterier 4x100 
4x400 

Se kriterier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OL, Rio de Janeiro/BRA 12.-21. august 
De Olympiske Leker er det fremste mesterskapet en utøver kan delta i.  Uttaket vil gjenspeiles ved at 
Norge har som mål å stille med utøvere som har et potensial å bli topp-12. Norge ved Olympiatoppen 
(OLT) har i noen øvelser skjerpet IAAFs krav, men kan også ta ut utøvere til OL på grunnlag av IAAFs 
opprinnelige krav. Dette gjelder også for utøvere som mottar invitasjon fra IAAF etter at fristen har gått 
ut. Utover dette gjelder IAAFs kriterier. I prosessen rundt uttak vil OLT ha tett dialog med NFIF, trener 
og utøver før eventuell innstilling og uttak gjøres.  
 
Premisser for uttak: 

 Kvalifiseringsperioden er 1.5.15 til 11.7.16, bortsett fra i 50km kappgang og maraton hvor 
kvalifiseringsperioden er 1.1.15-11.7.16.  

 Norge ved OLT kan melde på 3 utøvere som har klart kravet i kvalifiseringsperioden. 

 Kravet skal være gjort i prioriterte stevner. 

 Det er egne kriterier for resultater oppnådd i mixed konkurranser på 5000m og 10000m. Harer av 
motsatt kjønn er ikke tillatt. For spørsmål kontakt sportssjef. 

 Utøvere må følge OLT og NFIFs mesterskapsforberedelser, her under deltakelse på pre camp. 

 Merk: IAAF har signalisert at kravene kan bli endret i november 2015. Eventuelle endringer kan 
medføre revisjon av dette kriteriesettet.  

 Laguttak: 12.7.16. 

 
Menn Øvelse Kvinner 

10.10 10.16 100 11.20 11.32 

20.50 200 23.00 23.20 

45.40 400 51.50 52.20 

1:45.80 1:46.00 800 2:00.00 2:01.50 

3:35.50 3:36.20 1500 4:05.50 4:07.00 

13:22.00 13:25.00 5000 15:18.00 15:24.00 

27:42.00 28:00.00 10000 32:00.00 32:15.00 

2:12:00 2:19:00 Maraton 2:31:00 2:45:00 

8:22.00 8:30.00 3000 H 9:35.00 9.45.00 

13.47 110/100 mh 12.90 13.00 

49.30 49.40 400 mh 55.90 56.20 

2.29 Høyde 1.93 

5.70 Stav 4.50 

8.15 Lengde 6.70 

16.85 Tresteg 14.15 

20.50 Kule 17.75 

65.00 Diskos 61.00 

77.00 Slegge 71.00 

83.00 Spyd 62.00 

8100 10/7-kamp 6220 6200 

1:22:00 1:24:00 20km kappgang 1:32:00 1:36:00 

3:50:00 4:06:00 50km kappgang - 
Topp 8 VM stafett + 8 
fra verdensstatistikken 

4x100m Topp 8 VM stafett + 8 
fra verdensstatistikken 

Topp 8 VM stafett + 8 
fra verdensstatistikken 

4x400m Topp 8 VM stafett + 8 
fra verdensstatistikken 

  Resultater i kursiv er IAAFs opprinnelige krav 
 

 
 
 
 
 
 



Nordisk juniorlandskamp, Reykjavik, ISL 13.-14. august 
 Deltagende nasjoner: Norge - Sverige - Finland – Danmark-Island. 

 Norge stiller med to utøvere i hver øvelse. 

 Prinsipp:” Vi skal ha det sterkeste laget”!  

 Egenandel: kr 2000,- pr. utøver. Blir sendt klubb i etterkant. NFIF dekker leder/trener(e) 

 Laguttak: 2.8.16 
 

Nordisk-Baltisk U23, Esbo, FIN 20.-21. august 
 Dette er et rent individuelt mesterskap for utøvere født 1994-1996. Unntak kan gjøres. 

 Deltagende nasjoner: Norge - Sverige - Finland – Danmark – Island, samt de baltiske land. 

 Norge vil i utgangspunktet stille med 1 utøver pr. øvelse, hvor sportslige vurderinger er 
avgjørende for uttak. Det kan bety ingen eller flere deltakere i enkelte øvelser. Som 
kvalifiseringsgrunnlag gjelder resultater oppnådd i stevner til og med 7.8.16 

 Egenandel: kr 2000,- pr. utøver. Blir sendt klubb i etterkant. NFIF dekker leder/trener(e) 

 Uttak: 8.8.16 

 
VM motbakkeløp, Sapareva Banya/BUL 4. september 

 Deltagelse: Norge vurderer å stille med inntil 6 utøvere. 

 Uttak: Resultater oppnådd i Norges Cup-konkurranser i perioden frem til uttaksfrist. 

 Uttak: Dato er foreløpig ukjent. 

 
Nordisk mesterskap kappgang bane, NOR 17. september? 

 Norge vil stille med utøvere individuelt.  

 Uttak baseres på resultater oppnådd i 2015/2016.  

 Egenandel: kr 2000,- pr. utøver. Blir sendt klubb i etterkant. NFIF dekker leder/trener(e) 

 Uttak: Dato er foreløpig ukjent. 
 

Nordisk mesterskap terrengløp, Kristiansand/NOR 12. november 
 Øvelser:  

o Kvinner: 

 Senior: 7.5 km 

 U20: 4.5 km 
o Menn: 

 Senior: 9.0 km 

 U20: 6.0 km.  
Nordisk mesterskap i terrengløp inneholder både individuell konkurranse og lagkonkurranse i de ulike 
klassene. 

 Deltagere: I menn senior får hver nasjon delta med max 8 løpere, hvor de 4 beste teller i 
lagkonkurransen. I de øvrige klasser får hver nasjon delta med max 7 løpere, hvor de 3 beste teller 
i lagkonkurransen. Konkurransen er åpen for ikke-nordiske løpere, men disse regnes ikke med i 
Nordisk mesterskap. Norge stiller lag i alle klasser – dvs. minimum 4 løpere i menn senior og 
minimum 3 løpere i de øvrige klassene. 

 Uttak: Resultater oppnådd i terrengløp til og med 1. november vil legges til grunn ved uttak, med 
særlig vekt på NM terrengløp. 

 Det er fagansvarlige for rekrutteringslandslag som innstiller utøvere til Nordisk mesterskap i 
terrengløp. 

 Egenandel: kr 2000,- pr. utøver. Blir sendt klubb i etterkant. NFIF dekker leder/trener(e) 

 Uttak: 1.11.16 

 
 
 
 



EM terrengløp, Chia/ITA 11. desember 
 Norge vurderer å stille med utøvere individuelt og for lag.  

 Øvelser:  
o Kvinner: 

 Senior: 8.0 km 

 U23: 6.0 km 

 U19: 4.0 km 
o Menn: 

 Senior: 10 km 

 U23: 8.0 km 

 U20: 6.0 km 

 EM terrengløp inneholder både individuell konkurranse og lagkonkurranse i de ulike klassene. 

 Egenandel: kr 2000,- pr. utøver i juniorklassene. Blir sendt klubb i etterkant. NFIF dekker 
leder/trener(e) 

 Deltagere: I alle klassene får hver nasjon delta med inntil 6 løpere, hvor de 4 beste teller i 
lagkonkurransen.  

 Resultater oppnådd i terrengløp til og med 1.12.16 vil legges til grunn ved uttak med spesiell vekt 
på Nordisk mesterskap terrengløp. Det vil vurderes uttak av andre utøvere, dersom de er spesielt 
kvalifiserte på bakgrunn av internasjonale resultater. 

 Det er fagansvarlige for rekrutteringslandslag som innstiller utøvere til EM terrengløp og endelig 
uttak er: 1.12.16. 

 


