Internasjonal representasjon og uttakskriterier 2014
1. Innledning
Formål
NR’s uttakskriterier skal bidra til å sikre et objektivt grunnlag for uttak og at lag blir tatt ut i samsvar
med gjeldende kriterier for de ulike nivå. Målsetningen er at NR skal styre og ta ut de beste lag til
internasjonal representasjon. Uttakskriteriene skal også sikre forutsigbarhet for roerne og gi mulighet
for å planlegge regattaer og kvalifiseringer til representasjon.
Uttaksmyndighet
Toppidrettsutvalget foretar endelig uttak av roere og trenere til rekrutteringsgruppen og alle
representasjonsoppgaver, med unntak til internasjonale mesterskap for studenter der Norges
Studentidrettsforbund foretar det endelige uttaket.
Landslagstrener innstiller kandidater til World Cup, VM og EM for seniorer. Assisterende
landslagstrener og kraftsentertrenere i samråd med landslagstrener innstiller kandidater til
rekrutteringsgruppen. Kraftsenterutvalget innstiller kandidater til mesterskap for studentlag, VM for
U23, VM og EM for junior, YOG, Nordisk Juniormesterskap og Baltic Cup.
Ansvarsfordeling:
Landslagstrener har ansvar for alle forberedelser for utøvere i NR’s elitegruppe. Assisterende
landslagstrener i samråd med landslagstrener har ansvar for alle forberedelser for utøvere i
elitegruppens rekrutteringsgruppe.
Kraftsentertrenere har i samråd assisterende landslagtrener og i samarbeid med klubbtrenere ansvar
for å forberede andre senior- og juniorroere til kvalifisering for VM for U23, VM og EM for junior og
YOG.
Klubber i samarbeid med kraftsentertrenere har ansvar for å forberede utøvere og lag til kvalifisering
for Nordisk Juniormesterskap og Baltic Cup.
Klubber i samråd med studentidretten og kraftsentrene har ansvar for å forberede utøvere og lag til
kvalifisering til internasjonale mesterskap for studenter.
Landslagstrener har ansvar for å planlegge, organisere og lede deltakelse ved representasjon for
utøvere i NR’s elitegruppe og assisterende landslagstrener har tilsvarende ansvar for roere i
elitegruppens rekrutteringsgruppe.
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Kraftsenterutvalget i samråd med kraftsentertrenere, har ansvar for å oppnevne lagledelse,
planlegge og organisere deltagelse ved representasjon for roere til VM for U23, VM og EM for junior,
YOG, Nordisk Juniormesterskap og Baltic Cup.
Norges Studentidrettsforbund i samarbeid med klubber og kraftsentrene har ansvar for å planlegge
og organisere deltagelse i internasjonale mesterskap for studenter. Studentidrettsforbundet skal
bidra til å organisere deltakelse og sørge for lagleder.
Annet
Lag som tar sikte på representasjon i Nordisk Juniormesterskap og Baltic Cup skal som
hovedregel bestå av roere fra samme kraftsenter. Endelig sammensetting av lag på dette nivå
bestemmes av klubber i samråd med kraftsentrene. Lag som tar sikte på representasjon på høyere
nivå enn de to foran nevnte, skal settes sammen gjennom en åpen uttaksprosess på tvers av klubbog kraftsentergrenser. Endelig sammensetting av lag på dette nivå bestemmes av Kraftsenterutvalget
i samråd med kraftsentertrenerne og Toppidrettsutvalget.
Kvalifisering til internasjonale mesterskap og deltakelse i internasjonale regattaer skal så langt det er
praktisk mulig, ikke gå utover roernes deltagelse i ordinære norske regattaer.
Toppidrettsutvalget forventer at utøvere med ambisjoner om kvalifisering til representasjon
gjennomfører Roforbundets testrunder. For å vurdere roernes fysiske forutsetninger for å oppnå
kvalifisering: se tabell for fysiske krav i NR hefte ”Utvikling av fysiske kvaliteter i roing” og Dr.
Klesnevs tabell: ”Ergotimes vs on water times”.

2. Kriterier for uttak
Ved uttak til alle mesterskap vil NR’s prognosetidstabell for 2014 bli benyttet i vurderingsgrunnlaget.
Følgende prognosetidsprosenter vil bli benyttet i vurderingsgrunnlaget ved uttak til de ulike
mesterskap:
Baltic Cup: 88%
EM junior: 93%
VM junior: 96%
VM U23: 96%
EM senior: 93%
VM senior: 96% - paralympiske klasser: 90%
Internasjonale studentmesterskap: 93% av tabell for U23
Dersom vindforhold og vanntemperatur i alle kvalifiseringsregattaer er slik at en rask nok tid ikke kan
bli oppnådd selv for de beste lagene, vil en på tvers av båtklasser vurdere prestasjoner i forhold til lag
som en vet presterer på høyt internasjonalt nivå. I tvilstilfeller kan Toppidrettsutvalget åpne for at
det blir gjennomført ekstra vurderingsløp eller seat race.
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3. Kvalifisering til NR’s rekrutteringsgruppe
Målsetningen er å kvalifisere roere til ett eller flere åpne internasjonele seniormesterskap i 2014 og
evt en eller fler World Cup. Det langsiktige målet er å utvikle nye roere til elitegruppen.
Uttaksprosess.
Rore som ønsker å kvalifisere seg til rekrutteringsgruppen må delta i hele uttaksprosessen.

Menn:
1. I løpet av våren 2014 vurderes fysisk utvikling, testresultater og C2 konkurranser (fysisk kapasitet)
som et grunnlag for innbydelse til uttaksprosessn.
2. De 12 høyest rankede (inkl nåværende rekrutteringsgruppe) inviteres til løp over 5000m, 2000m
og 500m i 1x på Årungen 3. og 4. mai. - Bare de som kan tenke seg en full satsing i 2014 kan delta.
3. De 8 beste i 1x settes sammen i 2x i søndagens løp i Årungenregattan 11.mai. De inviteres også til å
trene på Årungen i uken fram til regattaen.
4. De sammenlagt 6 beste prøves ut i 4x for utvikling av et lag som skal ro testløp for kvalifisering til
eventuel EM deltagelse. De 6 som blir tatt ut utgjør rekrutteringsgruppen for menn inntil nytt uttak.

Kvinner, kvinner lettevekt og menn lettvekt:
1. I løpet av våren 2014 vurderes fysisk utvikling, resultater fra tester og C2 konkurranser (fysisk
kapasitet) for et utvalgt antall kvinner og kvinner og menn lettvekt.
2. De inntil 4 høyest rankede kvinner og kvinner lettvekt og inntil 6 høgest rankede menn lettvekt
innbys til løp over 5000 m, 2000 m og 500 m i 1x på Årungen 3. og 4. mai. - Bare de som kan tenke
seg en full satsing i 2014 kan delta.
3. Roere (kvinner, kvinner og menn lettvekt) som oppnår minst samme prognoseprosent
(sammenlagt 5000m/2000m/500m) som gjennomsnittet av de seks beste menn vurderes som
kandidater til rekrutteringsgruppen og mesterskap 2014.
4. De nye KS trenere i samråd med assisterende landslagstrener har ansvar for vurdering og
innstilling av kandidater. Uttak av kandidater blir foretatt av KSU/TiU.
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4. Junior
YOG (Youth Olympic Games), Nanjing 17. - 21. august
Aktuelle båttyper: W1x og M1x, kandidater må være født 1996 eller 1997.
Kvalifiseringsreattaer:
Fredag 9.mai: NR arrangert kvalifiseringsløp på Årungen.
10. - 11.mai: Årungenregattaen.
De beste roere sammenlagt etter tre løp over 2000m innstilles til uttak.
Endelig uttak senest 12. mai

Nordisk Juniormesterskap, 05 - 06 juli, Sorø
Aktuelle båttyper:
JM1X, JM2X, JM4X, JM2- og JM8+; JW1X, JW2X og JW4X.
Kandidater må være født 1996, 1997, 1998 og 1999.
Kvalifiseringsregattaer:
24 - 25 mai: Østlandsregattaen
07 - 08 juni: Stokkavannsregattaen
21 – 22 juni: Christianiaregattaen
Det beste lag sammenlagt i hver klasse etter de tre oppsatte regattaer, blir tatt ut til å representere
Norges Roforbund i mesterskapet.
Uttaksløp i 1x, 2x og 2- skal gå på lørdagen og uttaksløp i 4x og 8+ skal gå på søndagen i alle
regattaene.
Trenerne for de respektive lag står fritt til å bytte på mannskap underveis, så lenge den beste
kombinasjonen benyttes under mesterskapet.
Enkelte utøvere kan bli tatt ut til å representere Norges Roforbund i flere båtklasser i mesterskapet.
Endelig uttak skjer senest 25. juni.
EM for junior, 24.-25.mai, Hazewinkel, Belgia.
Aktuelle roere må være født i 1996, 1997 eller 1998.
Lag kan kvalifisere seg i alle båttyper det arrangeres løp for i junior EM. Lag som ønsker å kvalifisere
seg til junior EM må melde fra om dette innen 1. april til kraftsenterutvalgets leder.
Kvalifiseringsregatta:
10 - 11. mai: Årungenregattaen
1x i lørdagens regatta og andre båttyper i søndagens regatta.
Beste lag i aktuell klasse og vurdering av tid i forhold til prognosetidstabell vil bli benyttet som
grunnlag for innstilling til uttak.
Endelig uttak skjer senest 14. mai.
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VM for junior, 6. – 10. august, Hamburg
Aktuelle roere må være født i 1996, 1997 eller 1998.
Lag kan kvalifisere seg i alle båttyper det arrangeres løp for i junior VM.
Kvalifiseringsregattaer:
24 - 25 mai: Østlandsregattaen
07 -08 juni: Stokkavannsregattaen
21 – 22 juni: Christianiaregattaen
05 - 06 juli: Nordisk Juniormesterskap
Dersom det innen 23. juni ikke finnes klare kandidater til representasjon i en båttype og/eller lag som
har vært med i uttaksregattaene ikke har oppnådd uttakskriteriene, kan toppidrettsutvalget avholde
seatrace eller et ekstra vurderingsløp senest i uke 26 med kandidater utpekt av kraftsentertrenere i
samråd med TiU. Ekstra vurderingsløp eller seatrace skal ikke gå utover deltakelse i de norske
regattaene. Endelig uttak skjer senest 9. juli.
Baltic Cup, 27. – 28. september, Bagsværd Sø
Aktuelle roere må være født i 1997, 1998 eller 1999.
Lag kan kvalifisere seg i:
JM1X, JM2X, JM4X, JM2- og JM4-, JW1X, JW2X, JW4X, JW2-, JW4Kvalifiseringsregattaer:
21 - 22 juni Christianiaregattaen (1x og 2- i lørdagens løp)
16 - 17 august i Tunevannsregattaen (resterende båtklasser, begge dagene)
Det beste lag i Christianiaregattaen 21 - 22 juni i U18 1x og 2- begge kjønn innstilles til kvalifikasjon. I
Tunevannsregattaen innstilles det beste U18 lag i de andre aktuelle båttyper sammenlagt begge
dagene, vektet med 30% på tidsforskjellen på sprint lørdag og 70% på tidsforskjellen på 2000m
søndag – Dersom et av de kvalifiserte lag i 1x eller 2- trekker seg eller går inn i en lagbåt, kan lag som
i Christianiaregattaen har oppnådd en tid innenfor 2% etter vinner i aktuell båttype, bli innstilt til
kvalifikasjon. Endelig uttak skjer senest 21. august.
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5. SENIOR
EM, 30. mai - 1 juni , Beograd
Roere født senest i 1995 kan være aktuelle og lag kan kvalifisere seg i alle EM båttyper.
Kvalifiseringsregattaer:
03 – 04 mai testregatta Årungen
10 - 11 mai Årungenregattaen
Endelig uttak skjer senest 15. mai.
VM for U23, 23 - 27. juli, Varese
Aktuelle roere må være født i 1992, 1993, 1994 eller 1995.
Lag kan kvalifisere seg i alle båttyper det arrangeres løp for i VM for U23.
Kvalifiseringsregattaer:
10 - 11 mai Årungenregattaen
24 - 25 mai Østlandsregattaen
07 - 08 juni Stokkavannsregattaen
21 -22 juni Christianiaregattaen
05 – 06 juli Sorøregattaen
I tillegg kan prestasjoner i World Cup, EM og andre internasjonale regattaer vurderes. Prestasjoner i
utenlandsregattaer i perioden 1. mars - 22. juni kan etter søknad bli tatt med i vurderingen. Det vil bli
satt spesielle krav til deltakelse i slike regattaer.
Dersom det innen 8. juni ikke finnes klare kandidater til representasjon i en båttype og/eller lag som
har vært med i uttaksregattaene ikke har oppnådd uttakskriteriene, kan Toppidrettsutvalget sette
opp seatrace eller et ekstra vurderingsløp senest i uke 26 med kandidater utpekt av
kraftsentertrenerne. Dette gjelder også dersom utenlandsstudenter som kommer til Norge i juni
dokumenterer nivå som gir grunnlag for å prøve å forsterke eksisterende lagbåter. Ekstra
vurderingsløp eller seatrace skal ikke gå utover deltakelse i de norske regattaene. Endelig uttak skjer
senest 9. juli.
VM, 24 – 31 august, Amsterdam
Aktuelle roere må være født 1995 eller tidligere.
Lag kan kvalifisere seg i alle båttyper det arrangeres løp for i VM, men deltagelse i OL klasser vil bli
prioritert.
Kvalifiseringsregattaer:
30 mai – 01 juni, EM, Beograd
20 – 22 juni, World Cup II, Aiguebilette
11 - 13 juli, World Cup III, Luzern
Endelig uttak skjer senest 16. juli.
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World Cup
Lag for deltagelse i World Cup innstilles av landslagstrener i samråd med assisterende landslagstrener
og kraftsetertrenere. Innstilling til deltakelse i WC skal være begrunnet kvalifisering til VM for U23,
EM eller VM. Toppidrettsutvalget i samråd med landslagstrener vil stille krav til prestasjonsnivå i
forbindelse med uttak.

7

6. Internasjonale studentmesterskap
Målsetting med å gi mulighet til deltakelse i slike mesterskap er å skape gode romiljøer ved
universitetene som gir bedre rammebetingelser for kombinasjonen studie-topproing. Deltakelsen
skal for utøverne være et trinn i langsiktig utvikling og en stimulans til videre satsing mot
internasjonalt nivå. Aktuelle roere må være født 1986 -1996, ha norsk statsborgerskap og være
registrert som student ved et norsk eller utenlandsk universitet eller høyskole når mesterskapet
avvikles. Lag som ønsker å kvalifisere seg må melde sin interesse senest 1. april.
Aktuelle mesterskap er:
Student-EM i Rotterdam 30.juli -1. Aug
Student-VM i Gravelines 12 -14.sep.

Lag kan kvalifisere i følgende båtklasser:
M1X, M2X, M2-, M4-, M8+
LM1X, LM2X, LM4W1X, W2X, W4LW1X, LW2X
Regattaer & arrangement/tiltak som gjelder for vurdering av deltagelse :
3 mai, Studentmesterskapet
10 - 11mai Årungregattaen
24 - 25 mai Østlandsregattaen
07 - 08 juni Stokkavannsregattaen
21 – 22 juni Christianiaregattaen
Prestasjoner i internasjonale regattaer i perioden 1. mars-10. juni kan etter søknad bli tatt med i
vurderingen. Det blir satt spesielle krav til deltakelse i disse regattaene.
Deltakelse i internasjonale regattaer for å oppnå kvalifisering skal ikke gå ut over deltakelse i norske
regattaer. Lag som ikke har mulighet å delta på alle nevnte regattaene må stille i minst en regatta og
avtale hvordan de i tillegg skal vise at de tilfredsstiller kravene.

Henley Royal Regatta 2 - 6 juli
Påmelding til regattaen må godkjennes av Norges Roforbund. Etter ønske fra HRR regattaledelsen
stiller roforbundet som krav at lag som ønsker delta i denne regattaen må ha reelle muligheter å
kvalifisere seg til selve regattaen, og enten kunne oppnå kvalifiserende plassering i Qualification Time
Trials, eller gjennom resultater i norske og internasjonale regattaer bli direkte kvalifisert for
regattaen. Det er HRR regattaledelsen som tar ut lag til direkte kvalifisering etter begrunnet søknad
fra laget. Utover dette forventes det at lag som deltar i Qualification Time Trials og regattaen
oppfører seg innenfor normen forventet av regattaledelsen så lenge de er i Henley. Klager på dårlig
oppførsel fører til automatisk avslag på søknad om deltakelse av samme klubb året etter.
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Søknad om deltakelse sendes til Norges Roforbund i god tid før påmeldingsfristen til regattaen.
Endelig beslutning om godkjennelse av påmeldingen tas av Toppidrettsutvalget. Som en pekepinn for
student M8+ (Temple Challenge Cup) kan nevnes en 2km tid på ca 6:15 i stille vindforhold/lett
meddrag som minimums fart (85% av U23 prognosetid).
Lag som ønsker delta i de øverste klassene (elite) kan søke HRR regattaledelsen (via roforbundet) om
støtte til lån av båt, deltakelse og opphold. For at roforbundet anbefaler søknaden ovenfor HRR
regattaledelsen må laget være antatt beste norske lag påmeld i båttypen, og ha reelle muligheter for
å hevde seg i regattaen. Søknad om støtte sendes roforbundet tidligst mulig og når beslutning om
deltakelsen er fattet. Endelig tildeling av støtte til lag avgjøres av HRR regattaledelsen.
Regattaer og arrangement hvor lag kan vise tilstrekkelig fart og evt. at de er beste norske lag:
3 .mai Studentmesterskapet
10 - 11 mai Årungenregattaen
24 - 25 mai Østlandsregattaen
07 - 08 juni Stokkavannsregatta
21 – 22 juni Christianiaregattaen
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