Elitegruppen 2018
Norges Roforbunds elitegruppe består av utøvere som allerede befinner seg på verdenselitenivå eller
forventes å kunne nå dette nivået inne en eller to konkurransesesonger. Verdenseliten defineres som
å ha et stort potensial til å kvalifisere seg til Olympisk/Parolympiske leker eller kunne hevde seg i en
A-finale i ikke-olympiske båtklasser. Kriteriene er det samme for begge kjønn, vektklasser og samtlige
paraklasser.
Utøverne tas ut etter fysisk kapasitet, prestasjon i båt og muligheter til å logistikkmessig kunne delta i
virksomheten (dispensasjon kan gis i perioder). Det legges stor vekt på fremgang, psykososialt bidrag
i gruppen, oppfølging av idrettens verdier og elitegruppens adferdsmål. Det er også vesentlig at de
overstående kvaliteter vises gjentatte ganger og over tid. Vurderingen og innstillingen gjøres av
landslagssjefen (eventuelt i samråd med trenergruppen), og TiU fatter endelig vedtak.
Vurdering gjøres 2 ganger per år
1. Etter testuken i januar.
• For uttak er det påkrevd at i kombinasjon med meget gode testresultater i uke 44 og
uke 2, har vist gjentatte ganger at en har rodd rask i forrige sesong.
2. Etter de to første løpene på våren.
• For uttak er det nødvendig å gjenta gjentatte ganger ha rodd på høyde med de roere
som allerede er i gruppen. På dette tidspunkt kan Landslagssjefen også foreslå roere
som ikke får fortsette i gruppen.
Landslagssjefen kan også fremme forslag for uttak kontinuerlig i løpet av sesongen (etter tidspunkt 2
over og inntil 2 uker etter NM) der enestående prestasjoner utøves. Landslagssjefen kan også
diskvalifisere roere fra gruppen i løpet av året i tilfeller ved grovt upassende oppførsel.
Uttaket er en kollektiv verdivurdering og er derfor subjektiv. NR forbeholder seg retten til å foreta
denne vurderingen først og fremst gjennom Landslagssjefen. Uttaket til elitegruppen er ikke
synonymt med uttak til landslagsoppdrag, men mesterskap kan inkludere roere fra elitegruppen
sammen med roere som enda ikke har oppfylt kriteriene over.
Roere og klubber har rett til å stille spørsmål om hvilke kvaliteter som skal heves for at en person skal
nå elitegruppestatus.

Norges Roforbund, PB 5000, N 0840 OSLO * Bankkontonummer: 5134 06 06152 * Organisasjonsnummer: 934521013
Tlf 21029000 * post@roing.no * www.roing.no

