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Teknisk komite sportsdrill vil fortsatt benytte et rankingsystem for å bestemme det endelige 

uttaket til Europamesterskapet 2023. Rankingsystemet vil være basert på følgende nasjonale 

konkurranser:   

• 20. - 22. januar 2023 – Nasjonal konkurranse Sportsdrill 

• 24. - 26. februar 2023 – Nasjonal konkurranse Sportsdrill + Solo event 

• 24 - 26. mars 2023 - Nasjonal konkurranse sportsdrill  

• 28. - 30. april 2023 – NM Sportsdrill   

  

Rankingen vil foregå på følgende måte: 1.plass mottar ett poeng, 2.plass mottar to poeng, 

etc. Poengene blir lagt sammen etter hver konkurranse, og endelig poengplassering i 

etterkant av NM 2023 vil avgjøre uttaket. Dersom rankingen er lik mellom flere utøvere etter 

sammenlagte poeng, vil NM-resultatet være avgjørende.   

  

Alle som vil bli vurdert til uttak MÅ stille under NM 2023, utenom dette vil 

utøverens to beste resultater være gjeldende. Det vil si at en utøver kan utebli 

fra én konkurranse, eller hvis utøver stiller på alle konkurransene, strykes det dårligste 

resultatet. Utover dette blir det ikke gjort noen unntak.   

  

I Norge konkurrerer menn og kvinner i samme klasse, så lenge det ikke er flere enn to menn 

som konkurrerer, da vil det bli egen klasse for menn. Det vil bli tatt til hensyn at kvinner og 

menn skal kvalifiseres til ulike klasser internasjonalt, uavhengig av resultatlisten og tidligere 

kvalifiseringskonkurranser.  
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Individuell freestyle junior, kvinner og menn:  

Utøvere som kan kvalifisere seg må ha bestått alle 4 ferdighetsmerkene med gull før de kan 

stille i junior elite hvor uttaket vil gjøres fra.  

Uttaket vil baseres på resultatet i eliteklassen gjennom 4 av de nasjonale konkurransene i 

sesongen 2023 (NM 2023 + de to beste resultatene), utøverne vil rangeres med poeng for 

sin plassering i hver konkurranse, og de 4 med sammenlagt lavest poengsum vil kvalifiseres. 

Skulle rangeringen bli uavgjort, vil resultatet under NM 2023 være avgjørende.  

Dersom noen takker nei, vil tilbudet gå videre til neste plass på rankingen.   

5. plass på rankingen tilbys reserveplass.  

  

Individuell freestyle senior, kvinner og menn:   

Utøvere som kan kvalifisere seg må ha bestått alle 4 ferdighetsmerkene med gull før de kan 

stille i senior elite hvor uttaket vil gjøres fra.  

Uttaket vil baseres på resultatet i eliteklassen gjennom 4 av de nasjonale konkurransene i 

sesongen 2023 (NM 2023 + de to beste resultatene), utøverne vil rangeres med poeng for 

sin plassering i hver konkurranse, og de 4 med sammenlagt lavest poengsum vil kvalifiseres. 

Skulle rangeringen bli uavgjort, vil resultatet under NM 2023 være avgjørende.  

Dersom noen takker nei, vil tilbudet gå videre til neste plass på rankingen.   

5. plass på rankingen tilbys reserveplass.  

  

Junior og senior par:   

Utøvere som kan kvalifisere seg må ha bestått alle 4 ferdighetsmerkene med gull før de kan 

stille i junior eller senior elite hvor uttaket vil gjøres fra.  

Uttaket vil baseres på resultatet i eliteklassen gjennom 4 av de nasjonale konkurransene i 

sesongen 2023 (NM 2023 + de to beste resultatene), utøverne vil rangeres med poeng for 

sin plassering i hver konkurranse, og det paret med sammenlagt lavest poengsum vil 

kvalifiseres. Skulle rangeringen bli uavgjort, vil resultatet under NM 2023 være avgjørende.  

Eventuell reserve i paret, må være påmeldt under NM 2023.   
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Dersom uttatt par takker nei, vil tilbudet gå videre til 2.plasss på rankingen, og deretter til 3. 

plass på rankingen.   

  

Junior tropp:   

Utøvere som kan kvalifisere seg må ha bestått alle 4 ferdighetsmerkene med gull før de kan 

stille i jr/sr elite hvor uttaket vil gjøres fra.  

Uttaket vil baseres på resultatet i eliteklassen gjennom 4 av de nasjonale konkurransene i 

sesongen (NM 2023 + to beste resultat), troppene vil rangeres med poeng for sin plassering i 

hver konkurranse, og den troppen med sammenlagt lavest poengsum, kun bestående av 

juniorutøvere vil kvalifiseres. Skulle rangeringen bli uavgjort, vil resultatet under NM 

2023 være avgjørende.  

  

Eventuelle reserver i troppen må være påmeldt som reserver til NM 2023.   

Vi gjør oppmerksom på at det kan søkes om dispensasjon for å få melde på reserver som 

deltar i en annen tropp. Det gjelder for maksimalt to utøvere.   

Dersom uttatt tropp takker nei, vil tilbudet gå videre til 2.plasss på rankingen, og deretter til 

3. plass på rankingen.   

 

Senior tropp: 

Utøvere som kan kvalifisere seg må ha bestått alle 4 ferdighetsmerkene med gull før de kan 

stille i jr/sr elite hvor uttaket vil gjøres fra.  

Uttaket vil baseres på resultatet i eliteklassen gjennom 4 av de nasjonale konkurransene i 

sesongen (NM 2023 + to beste resultat), troppene vil rangeres med poeng for sin plassering i 

hver konkurranse, og den troppen med sammenlagt lavest poengsum, vil kvalifiseres. Skulle 

rangeringen bli uavgjort, vil resultatet under NM 2023 være avgjørende.  

  

Eventuelle reserver i troppen må være påmeldt som reserver til NM 2023.   

Vi gjør oppmerksom på at det kan søkes om dispensasjon for å få melde på reserver som 

deltar i en annen tropp. Det gjelder for maksimalt to utøvere.   
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Dersom uttatt tropp takker nei, vil tilbudet gå videre til 2.plasss på rankingen, og deretter til 

3. plass på rankingen.  

  

 

Artistisk gruppe: 

Uttaket vil baseres på resultatet gjennom 4 av de nasjonale konkurransene i sesongen (NM 

2023 + to beste resultat), gruppene vil rangeres med poeng for sin plassering i hver 

konkurranse, og den gruppen med sammenlagt lavest poengsum, vil kvalifiseres. Skulle 

rangeringen bli uavgjort, vil resultatet under NM 2023 være avgjørende.  

  

Eventuelle reserver i gruppen må være påmeldt som reserver til NM 2023.   

Vi gjør oppmerksom på at det kan søkes om dispensasjon for å få melde på reserver som 

deltar i en annen gruppe. Det gjelder for maksimalt to utøvere.   

Dersom uttatt gruppe takker nei, vil tilbudet gå videre til 2.plasss på rankingen, og deretter 

til 3. plass på rankingen.  

 

 

 

Det er viktig å lese uttaksreglene og reglementet fra WBTF nøye. Vi har forståelse for at 

uttakskriteriene er svært sammensatt, men det er klubbenes eget ansvar å bli godt kjent 

med kriteriene.  

  

Har dere spørsmål ang. uttaksreglene?   

Send en henvendelse til sportsdrill@dansing.no   
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