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Internasjonale konkurranser 2017: Kvalifiseringskrav og perioder.  
(Forandringer i datoer kan skje der terminlistene kolliderer) 
 

Uke - Sted Dato Konkurranse Fra  Til uke 
Menn 

Minimumskrav 
Kvinner 

Minimumskrav 

14 
Split, Crotia 

01- 09 
April 

EM senior 
Fra NM lag 

året før. 
6 uker før 
NM uke 7 

360 poeng 250 poeng 

Stevner som teller i kvalifiseringsperioden:  

NM lag   19.11. 2016 Landsdelsmesterskap 21.01.2017 NM 18. - 19. februar 2017 

Å være kvalifisert er også å være registrert i WAB to måneder før! http://www.iwf.net/anti-doping/whereabouts-adams/ 
Vedtak styremøte 20\10-16: Til EM i alle aldersgrupper skal sportsutvalget vurdere, og deretter legge fram for styret en kvinnelig 
og en mannlig utøver, men dette innebærer ikke automatisk at det uansett nivå skal sendes to utøvere til alle EM. Det skal alltid 
ligge en kvalifisert begrunnet vurdering til grunn dersom kvalifiseringskravene skal fravikes.  Dersom det skal tas ut noen utover 
dette, må poengkravet oppfylles. 

 

 

Uke - Sted Dato Konkurranse Fra uke Til uke 
Gutter 

Minimumskrav 
Jenter 

Minimumskrav: 

24 
 Japan 

 

16 - 23  
Juni 

VM junior 
14 uker før 

Uke 10 
6 mars 

6 uker før 
tom uke 18 

7 mai 
350 poeng 245 poeng 

Stevner som teller i kvalifiseringsperioden:  

Landdelsmesterksapet 21 januar NM senior 18 – 19 februar NM junior 29 april 

Å være kvalifisert er også å være registrert i WAB to måneder før! http://www.iwf.net/anti-doping/whereabouts-adams/. 

 

Uke - Sted Dato Konkurranse Fra uke Til uke 
Gutter 

Minimumskrav 
Jenter 

Minimumskrav: 

39 
 Kosovo 

 

23 - 30 
September 

 
EM u 15 år 

 

14 uker før 
uke 25 
19 juni 

6 uker før 
tom uke 33 

20 aug 

280 poeng 190 poeng 

EM u 17 år 300 poeng 200 poeng 

Stevner som teller i kvalifiseringsperioden:  

 RM 5 kamp 10,06.2017 Sommer kval stevne juli -august 

Å være kvalifisert er også å være registrert i WAB to måneder før! http://www.iwf.net/anti-doping/whereabouts-adams/. 
Vedtak styremøte 20\10-16: Til EM i alle aldersgrupper skal sportsutvalget vurdere, og deretter legge fram for styret en 

kvinnelig og en mannlig utøver, men dette innebærer ikke automatisk at det uansett nivå skal sendes to utøvere til alle EM. 

Det skal alltid ligge en kvalifisert begrunnet vurdering til grunn dersom kvalifiseringskravene skal fravikes.  Dersom det 

skal tas ut noen utover dette, må poengkravet oppfylles. 

 

Uke - Sted Dato Konkurranse Fra uke Til uke 
Menn 

Minimumskrav 
Kvinner 

Minimumskrav 

39 
Sverige 

 

30 sept – 1 
okt.  

 

Nordisk M 
senior 

14 uker før 
uke 25 
19 juni 

6 uker før 
tom uke 33 

20 aug  
 320 poeng 220 poeng 

SU kan gå utenom kval krav hvis det er hensiktsmessig og med en begrunnelse. Krav innfridd i større stevner blir vektlagt 
sterkere enn ved ordinære klubbstevner. 

 

  
Trondheim 02.11.2016  
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Uke - Sted Dato Konkurranse Fra uke Til uke 
Gutter  

Minimumskrav 
Jenter  

Minimumskrav 

43 
Finland 

 

28 - 29 
Oktober 

Nordisk M 
ungdom 

 
14 uker før 

uke 31 
 

 
6 uker før 

uke 37 

260 poeng 170 poeng 

Nordisk M 
junior 

285 poeng 185 poeng 

SU kan gå utenom kval krav hvis det er hensiktsmessig og med en begrunnelse. Krav innfridd i større stevner blir vektlagt 
sterkere enn ved ordinære klubbstevner.  

 

Uke - Sted Dato Konkurranse Fra  Til uke 
Menn 

Minimumskrav 
Kvinner 

Minimumskrav 

Anaheim 
USA 

Uke 49  

28 nov  
-  5 des 

VM senior 

 
14 uker før 

uke  35 
28 aug 

 

 
6 uker før tom 

uke 43 
29 okt 

380 poeng 265 poeng 

Stevner som teller i kvalifiseringsperioden:  

NM 5 kamp RM  

Å være kvalifisert er også å være registrert i WAB to måneder før! http://www.iwf.net/anti-doping/whereabouts-adams/ 
 

 

Uke - Sted Dato Konkurranse Fra uke Til uke 
Gutter 

Minimumskrav 
Jenter 

Minimumskrav 

Tirana 
Albania 

 
 

Desember ? 

EM junior 14 uker før 
 

6 uker før  
 

325 poeng 225 poeng 

EM u 23  
345 poeng 235 poeng 

Stevner som teller i kvalifiseringsperioden:  

   

Å være kvalifisert er også å være registrert i WAB to måneder før! http://www.iwf.net/anti-doping/whereabouts-adams/. 
Vedtak styremøte 20\10-16: Til EM i alle aldersgrupper skal sportsutvalget vurdere, og deretter legge fram for styret en 

kvinnelig og en mannlig utøver, men dette innebærer ikke automatisk at det uansett nivå skal sendes to utøvere til alle 

EM. Det skal alltid ligge en kvalifisert begrunnet vurdering til grunn dersom kvalifiseringskravene skal fravikes.  

Dersom det skal tas ut noen utover dette, må poengkravet oppfylles. 

 

 
 

     Kvalifisering blir ift NVFs Lovbok kapitel 4: § 17, § 18, § 19, § 20.  
 

 Dessuten konkurranser som er IWF terminfestet forutsetter at deltakerne er i WADA sitt 

Whereabouts register. Dette er en personlig kontrakt mellom utøver og Antidoping Norge eller IWF 

Adams. Fra 2015 har IWF som krav at deltakere som skal delta i deres organiserte konkurranser er 

registrert i WAB to måneder før. Dette betyr at en vurdering om WAB registrering må gjøres av 

trener –utøver før den nasjonale kvalifiseringsfristen stopper 6 uker før konkurransen. 

Oppfølging skjer av den enkelte. 

  

  Viktig informasjon her: 

http://www.antidoping.no/tabulert-innhold/utovere/ 

http://www.iwf.net/anti-doping/whereabouts-adams/ 

 

 

 Alle laguttak blir behandlet i NVFs sportsutvalg (SU). Dette inkluderer også trener-lagleder 

funksjonen. Disse må være «kvalifiserte» og representere den til enhver tid gjeldende 

Strategiplan til NVF. Fortrinnsvis er det den trener som Styret har vedtatt er «trener» som 

følger norske representasjonslag. 

 

 Oppholdet ved større stevner skal være av en slik karakter at en får mest mulig ut av 

budsjettet. Dette betyr i praksis at en reiser hjem når en er ferdig med sin del av mesterskapet. 
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 Egenandeler vil gjelde i forhold til det Tinget vedtar ifm budsjettbehandlingen. Stevner som 

SU ikke har vektlagt som viktige ift de mål NVF har satt, kan allikevel gi en deltakelse ved at 

det benyttes en betydelig høyere egenandel.  

 

 Mottatt representasjonstøy skal oppbevares, vasket og holdes i orden hos de som har fått 

utlevert dette. Dette skal leveres tilbake når NVF ber om det. 

 

 Representasjonsklær skal ikke brukes i annen sammenheng enn det som de er ment til. 

 

 NVFs representasjons kontrakt og Antidoping kontrakt vil være en del av 

kvalifiseringsgrunnlaget. 

 

 Familie/venner skal ikke være en del av en representasjons tropp. 

 

Arne Grostad, Sportssjef 
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