Oslo 17. april 2018

Til berørte klubber, ledere og utøvere
Norges Roforbund har kvalifisert en plass til årets Youth Olympic Games 2018, som vil avvikles i Buenos Aires.
Plassen er 1x gutt, der uttaket vil bli gjennomført på Tunevannsregattaen i august. (Se uttakskriteriene for mer
informasjon om uttaket).
Uttatt utøver er nødt til å følge alle samlinger, møter, og være med på hele opplegget til IOC og Olympiatoppen
i forbindelse med YOG. Det vil si at det vil tilkomme samlinger før avreise, i tillegg til at utøver vil være på reise
fra cirka 2.oktober til 22.oktober 2018. Alle ordinære kostnader fra avreise til ankomst Gardermoen vil være
dekket. Aktuell utøver må være født i 2000 eller 2001.
Norges Roforbund ser ingen klare kandidater til å ta denne plassen per dags dato. Derfor må samtlige som
ønsker å stille til start på uttaket i august (og som oppfyller samtlige kriterier), sende inn kopi av pass samt et
passbilde innen 10.mai 2018. Se innsendingslink fra Olympiatoppen:
https://olympiatoppen.typeform.com/to/Orvv9G.
Gjennomføres ikke dette innen fristen, vil utøveren ikke kunne reise, uavhengig om han skulle vinne uttaket i
august.
Har aktuell utøver en trener (merk: ikke mor eller far, men klubbtreneren) som ønsker og har mulighet til å
være med som lagleder for utøveren under lekene, må også denne personen gjøre det samme som utøveren.
Se link: https://olympiatoppen.typeform.com/to/Orvv9G. Husk at samme kriterier gjelder for laglederen
angående reise, møter og samlinger. Utøveren må ikke ha lagleder for å melde seg inn, det hindrer ikke
deltagelse.
Når dere har meldt inn på linken, send mail til marte.krogsrud@roing.no, så får vi en oversikt over hvem som
ønsker å delta. Ingen som ikke melder inn innen 10.mai vil kunne stille til start på uttaket.
Er du i tvil om du er rask nok på 500meteren i august, send inn dokumentene innen 10.mai. Ingenting skjer om
du ikke vinner uttaket, alt vil bli slettet. Er det derimot motsatt, så får du faktisk ikke lov til å reise.
Noen spørsmål? Ta kontakt med Marte på marte.krogsrud@roing.no.
Hilsen KS Trenerne
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