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Grunnlag

Uttaket til Quadcross of Nations (QON) gjøres av hovedtreneren for Team Norway utvikling

quad, Ivar Hereide Manns̊aker. Uttaket gjøres med hjelp og veiledning fra ledelse i gren og

forbund, men hovedtrener st̊ar alene med ansvaret for uttaket til QON. Det endelige valget

faller til hovedtrener alene. Uttaket offentliggjøres mandag 8. august.

Kriterier og retningslinjer for uttak

Hovedfaktorer for uttak

Hovedgrunnlaget for uttaket bygges p̊a to konkurranser hvor resultatene og prestasjonene

vurderes. I tillegg til dette er det avgjørende at utøverne p̊a laget har erfaring fra europeiske

konkurranser tidligere, og deltakelse i en EM-runde eller tilsvarende er derfor satt som et

kriterium for å bli tatt ut til QON. Konkurransene som blir bruk som uttakskonkurranser

er EM-runden 2.-3. juli og NC-runden 6. august.

Andre faktorer

Utøvernes holdninger og hvordan laget vil fungere sammen blir ogs̊a vurdert. Utøverne som

tas ut til QON velges slik at sannsynligheten for gode prestasjoner maksimeres ut i fra de

faktorene som er beskrevet. Uttaket til QON er ogs̊a en investering i fremtiden til disiplinen

og vil bli sett p̊a slik.

Begrunnelse

Det er valgt å bruke enkelte konkurranser som spesifikke uttaks situasjoner da dette gir

utøvere og støttepersonell en klar ramme for hva som legger grunnlaget for uttaket. Selv

om disse konkurransene vektlegges spesielt mye, er de ikke alfa-omega for å bli tatt ut til

laget for QON. Det presiseres ogs̊a at prestasjoner og resultater er ikke alltid det samme.

Motorsykkelsport er en idrett som er utsatt for mekaniske uhell. Det er derfor viktig å

bemerke at prestasjonene i en konkurranse kan vær gode uten å produsere resultatene som

reflekterer dette.

Deltakelse i en EM-runde vurderes som kritisk for gode prestasjoner i QON, da europeiske

konkurranser er av en annen størrelsesorden enn norske. Dette gjelder niv̊aet til og mengden



Norges motorsportforbund Ivar Hereide Manns̊aker

deltakere, og opplegget rundt. Erfaring som deltaker i en slik konkurranse er derfor vurdert

som nødvendig for uttak til QON.

3. EM-runde i Estland 2.- 3. juli er pekt ut som uttakskonkurranse da dette er den siste

EM-runden før uttaket offentliggjøres. Denne konkurranser er ogs̊a i fellesferien slik at flere

utøvere forh̊apentligvis har mulighet til å stille til start. 3. NC-runde p̊a bjørkelangen 6.

august er ogs̊a pekt ut som uttakskonkurranse da dette er den siste NC-runden før uttaket

offentliggjøres.

Disse konkurransene vil, om mulig, bli observert dirkete av b̊ade hovedtrener og ledelse i

gren for å vurdere utøvernes kompetanse.
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