
Udtagelse til Junior VM 2020 4.-13. marts i Narvik 

 

Kære atlet 

 

Junior VM i Narvik i marts 2020 er for aldersgrupperne 2003 til 1999. 

Alle løbere med en FIS licens i denne aldersgruppe får tilsendt denne orientering om disse mesterskaber. 

For at kunne udtages til Junior VM og under Junior VM gælder følgende: 

• Alle kandidater skal deltage i enten træning eller løb, hvor landstræneren er tilstede, så 

landstræneren har en mulighed for at vurdere løbernes niveau f.s.v. skimæssigt niveau, fysisk 

træning og motivation/mental niveau 

• Ved deltagelse i træning med landstræneren skal ikke AKD løbere betale gæstepris for de dage, 

hvor de træner sammen med landstræneren 

• Det vurderes at deltagelse i enten 2-4 træningsdage og/eller 2-4 løbsdage (samlet 3-4 dage), hvor 

landstræneren også er tilstede, vil være tilstrækkeligt til at landstræneren kan bedømme atleter 

uden fast tilknytning til et AKD set-up. Uanset dette kan sådanne atleter risikere et fravalg, hvis 

landstræneren som følge af manglende kendskab til atleten, føler sig usikker på atletens egnethed 

til JVM-deltagelse. 

• Under JVM vil der blive opkrævet en gæsteløber-fee for løbere, der ikke er på en ”AKD-pakke” 

Træning, samlinger og løb, hvor landstræneren er til stede vil fremgå af Google arket, link (er under 

opdatering):  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13muWfXPaumvC7Q4rn3XmkPDW551CSYGhK_4dFLOwteM/edit

?fbclid=IwAR3UOTjroSsREH7ccUNXc-7HkCm077nhZF9X4IZvq0F8QSeFr56Q9tmWuM0#gid=626193809 

 

Øvrige kriterier for udtagelse: 

• For at komme i betragtning til udtagelse til Junior VM, skal man minimum have under 120 FIS point 

(ny skala) i to discipliner – dette er på den 14. FIS point liste, som har resultater med frem til og 

med 6/2 2020 

• Herefter kan vi stille op til 4 løbere i hvert køn 

• Er der for mange kvalificerede vil der udtages efter hvem, der har det laveste gennemsnit i sine to 

bedste discipliner 

Landstræneren har et wildcard i hvert køn, som kan udnyttes, hvis der ikke er nok kvalificerede løbere til at 

opfylde kvoten. Landstræneren kan bruge dette efter hans bedste skøn og vurdering. 

 

 

 


