DANMARKS IDRÆTSFORBUND & DANMARKS SKIFORBUND
AFTALE OM NATIONALE KVALIFIKATIONSKRAV OG UDTAGELSESKRITERIER – BEIJING 2022
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Introduktion
DIF’s generelle nationale kvalifikationskrav og udtagelseskriterier udgør sammen med de internationale kvalifikationskrav, udarbejdet af det internationale specialforbund og IOC,
tilsammen grundlaget for nærværende aftale om de nationale kvalifikationskrav og udtagelseskriterier for Danmarks Skiforbund til OL i Beijing 2022. Aftalen sikrer et klart defineret grundlag
hvorpå Danmarks Skiforbund kan indstille atleter til udtagelse til DIF.
Fastsættelse af nationale kvalifikationskrav
De nationale kvalifikationskrav følger som grundprincip de internationale kvalifikationskrav fastsat af det internationale specialforbund og International Olympisk Komité (IOC). De nationale
kvalifikationskrav skal klart og tydeligt beskrive de krav og forudsætninger, der skal være opfyldt før en atlet eller et hold har opnået kvalifikation til OL. DIF vil som hovedprincip deltage
ved OL på de kvotepladser (nationskvotepladser eller personlige kvotepladser), der er til rådighed for Danmark, såfremt de nationale udtagelseskriterier er opfyldt. Det er muligt at flere
atleter opfylder de internationale kvalifikationskrav, og dermed kvalificerer sig til OL, end det antal kvotepladser der vil være til rådighed for Danmark ved kvalifikationsperiodens udløb.
Kvalifikation fører således ikke automatisk til udtagelse, men forudsætter at den enkelte atlet eller hold har opfyldt de nationale udtagelseskriterier.
Fastsættelse af nationale udtagelseskriterier
De nationale udtagelseskriterier skal klart og tydeligt beskrive de regler og kriterier, som atleterne skal opfylde for, at DIF’s bestyrelse, efter anmodning fra specialforbundet og indstilling
fra DIF’s administration, kan foretage en udtagelse. Der kan ikke udtages flere atleter eller hold end det antal kvotepladser, der er til rådighed. DIF’s bestyrelse kan afslå at anvende en
tildelt nationskvoteplads, i tilfælde at ingen atleter eller hold har opfyldt de nationale udtagelseskriterier.
Re-allokerede kvotepladser, særlige invitationer, wild cards mv.
Udtagelse kan som udgangspunkt ikke opnås ved tildeling af re-allokerede kvotepladser, invitationer og/eller wild cards mv.
Dispensationer
For evt. dispensationer til nærværende aftale om nationale udtagelseskriterier henvises der til DIF’s generelle nationale kvalifikationskrav og udtagelseskriterier.
Udtagelser samt evt. tilbagetrækning af udtagelser
DIF’s bestyrelse foretager i henhold til DIF’s love den endelige udtagelse af atleter til OL. Udtagelse vil kunne ske, når kvoteplads foreligger og de nationale kvalifikationskrav og
udtagelseskriterier er opfyldt. På baggrund af anmodning fra specialforbundet udarbejder DIF’s administration en indstilling til DIF’s bestyrelses godkendelse. Udtagelse af team officials
foretages administrativt.
Jf. DIF’s love er det alene DIF’s bestyrelse der kan trække en udtagelse tilbage. I tilfælde af tilbagetrækning af udtagelse f.eks. pga. skader, markant formnedgang, manglende opfyldelse af
IOC’s eligibility krav, manglende opfyldelse af forberedelsesplan eller lign. udarbejder DIF’s administration, i tæt samarbejde med specialforbund og Team Danmark, en indstilling til DIF’s
bestyrelses godkendelse. Inden indstillingen behandles i DIF’s bestyrelse, fremsendes indstillingen til den/de pågældende atlet(er), som har mulighed for at vedlægge en udtalelse/et
høringssvar til DIF’s bestyrelses behandling af sagen.

Nationale kvalifikationskrav og udtagelseskriterier (jf. pkt. 3 og 4 i DIF’s generelle krav og kriterier)
Discipliner

Internationale kvalifikationskrav

Kvalifikationsperiode

Nationale udtagelseskriterier
Kvalifikation til OL følger FIS’s og for skiskydning IBU’s internationale
kvalifikationskrav.

Generelt for
Alpint, Langrend,
Freestyle
Snowboard og
Skiskydning

Det er en forudsætning, men ingen garanti for udtagelse til OL, at Danmark
er blevet tildelt en nationskvoteplads i den pågældende disciplin.
I alpint og i langrend opereres der i tillæg til de internationale
kvalifikationskrav med en national skærpelse af disse.
Der er formuleret krav til atleternes sportslige niveau på FIS løb niveau,
som er niveauet under højeste mulige internationale niveau (kaldet A krav)
samt på højeste internationale niveau, som er VM, World Cup eller Europa
Cup (kaldet B krav).
Kravene på både FIS niveau (A kravet) og højeste internationale niveau (B
kravet) skal være opfyldt før en atlet er kvalificeret. Hvordan endelig
udtagelse sker blandt kvalificerede atleter er beskrevet under hver
disciplin.
Alpint & langrend: Forudsætningen for udtagelse af en atlet på en reallokeret nationskvoteplads, kræver at de beskrevne nationale
kvalifikationskrav opnås,
Snowboard og Freestyle Ski: Kun direkte kvalificerede løbere ved
opfyldelse af de internationale kriterier, i Freestyle og Snowboard vil blive
udtaget til OL. Der vil ikke kunne ske udtagelse til OL på baggrund af reallokerede nationskvotepladser.
For dispensationer generelt henvises der til DIF’s Generelle Udtagelseskrav.
Indstilling til udtagelse skal være DIF i hænde senest 17. januar 2022.

Discipliner

Internationale kvalifikationskrav

Alpin, mænd og
kvinder individuel

Alpin FIS punktniveauet på Olympic FIS Point List pr.
17. januar 2022
Alpin SL & GS: <=160 FIS punkter
Alpin DH & SG: <= 80 FIS punkter

KvalifikationsPeriode
Alpin: 1. juli 2020 16. januar 2022

Nationale udtagelseskriterier
For at komme i betragtning til OL-deltagelse skal atleten indfri
nedenstående nationale krav, både punkt A og punkt B. Der gives ikke
dispensationer.
A krav niveau:
Kravet fordrer flg. niveau målt på FIS-punkter på Olympic FIS Points List pr.
17. januar 2022:
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Slalom: < 54
Storslalom: < 54
Super G: < 50
Styrtløb: < 50
Særligt vedrørende mulighed for udtagelse i Super G og styrtløb:
Der udtages kun løbere i SG og DH (fart) i det omfang at udtagelsen ikke
udelukker deltagelse af en kvalificeret løber i SL og GS (teknik). Udtagelse i
SG og DH kræver derfor en placering på Olympic Quota Allocation List, der
allokerer en ekstra quota-plads til Danmark pr. 17. januar 2022. Men: I det
tilfælde at ingen teknikløbere har kvalificeret sig bortfalder denne regel, så
en kvalificeret fartløber kan udtages.
B krav: Resultatkrav for præstationer på internationalt niveau:
Der kræves deltagelse i minimum 5 løb i enten VM, World Cup (WC) eller
Europa Cup (EC). Øvrige kontinentale cups og kvalifikationsløb til VM tæller
ikke. Ydermere, dokumentation af et passende højt niveau i denne
sværhedsgrad af løb, ved på mindst to forskellige
konkurrencedestinationer at præstere nedenstående FIS resultat i
VM/WC/EC. Mindst et af resultaterne skal være opnået i perioden 1.
oktober 2021 - 17. januar 2022:
Slalom: < 105
Storslalom: < 105
Super G: < 65
Styrtløb: < 65
SL og GS specifikt: FIS punkter kan beregnes ud fra resultatet af 1.
gennemløb (uanset om man kvalificerer sig til 2. gennemløb).
Dokumentation af niveau i perioden oktober 2021-17. januar
2022:
Der kræves et resultat i VM/WC/EC som beskrevet ovenfor, hvis der
ved FIS kalender for sæson 2021/22 konstateres at mulighed for
deltagelse WC/EC i perioden oktober 2021 – 17. januar 2022 ikke er
mulig kan det sportslige niveau dokumenteres via:
SL: 2 FIS resultater < 54 punkter (FIS senior løb, i Europa)
GS: 2 FIS resultater < 54 punkter (FIS seniorløb, i Europa)
SG: 1 FIS resultat < 50 punkter (FIS seniorløb, i Europa)
DH: 1 FIS resultat < 50 punkter (FIS seniorløb, i Europa)
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Endelig udtagelse af løbere (blandt de national kvalificerede løbere:
Løberen/løberne med de laveste FIS-punkter på Olympic FIS Points List pr.
17. januar 2022 i bedste disciplin hvor de nationale krav er opfyldt udtages.
Der bedømmes på 1. decimal. Ved pointlighed, udtages løberen med de
bedste FIS-punkter på Olympic FIS Points List pr. 17. januar 2022 i
næstbedste disciplin, ligeledes på 1. decimal.
Bemærk at – som anført ovenfor under punkt A i de nationale
kvalifikationskrav – kan en fartløber ikke tage pladsen fra en anden
kvalificeret løber i tekniske discipliner. Dette gælder med mindre flg.
situation opstår: En fartløber bevirker via sin placering på Olympic Quota
Allocation List, at der allokeres en særskilt ekstra quota-plads til Danmark
og fartløberen samtidig opfylder øvrige nationale kvalifikationskrav i fart. I
så fald udtages den konkrete fartløber sammen med den bedste løber i
teknik, uanset om flere løbere i tekniske discipliner opfylder det nationale
kvalifikationskrav.
Disciplin specifik udtagelse:
Atleter udtages til deltagelse i den(de) disciplin(er), hvor de nationale
kvalifikationskrav er opfyldt. Det omfatter SL, GS, SG og DH. Dernæst kan
en udtaget atlet yderligere udtages til deltagelse i en eller flere øvrige
discipliner i det omfang, at alene det nationale niveaukrav (punkt A
ovenfor) for FIS-punkter på Olympic FIS Points List pr. 17. januar 2022 er
opfyldt. B-kravet bortfalder her. Med hensyn til deltagelse i AC gælder
følgende FIS kriterier (Olympic FIS Points List): SL < 54 og DH < 80 og/elle
DH < 50 og SL < 160.
Discipliner

Internationale kvalifikationskrav

Langrend, mænd og
kvinder individuel

Langrend FIS punktniveau på FIS point listen pr. 17.
januar 2022
Langrend: A krav: 100 FIS punkter på distancelisten
Langrend: B krav: 300 FIS punkter på distancelisten

KvalifikationsPeriode
Langrend: 27.
november 2020 – 16.
januar 2022

Nationale udtagelseskriterier
For at kunne komme i betragtning til OL-udtagelse skal man opfylde
nedenstående to krav:
opfylde det internationale A-krav som er under 100 FIS Distance
Point på den FIS rangliste, der bliver offentliggjort per den 16.
januar 2022.
2 gange i perioden 16. januar 2021 til 16. januar 2022 have løbet
under 100 Distance FIS point ved enten VM, World Cup eller
Skandinavisk Cup. Heraf skal minimum 1 af disse resultater være
opnået ved enten VM 2021 eller i World Cuppen (i den
individuelle kvalifikationsperiode 16. januar 2021-16. januar
2022). Og mindst 1 af resultaterne skal præsteres i vinteren
2021-2022, det vil sige i perioden efter den 20. november 2021.
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Discipliner

Internationale kvalifikationskrav

Freestyle Ski, mænd
og kvinder individuel

Freestyle ski: Punkter på FIS point listen den 17.
januar 2022.
Aerials: min 80 FIS, og min en top 30 placering i WC
eller WSC i kvalifikationsperioden, i disciplinen.
Moguls: min 80 FIS punkter, og min en top 30
placering i WC eller WSC i kvalifikationsperioden, i
disciplinen.
Ski Cross: min 80 FIS punkter, og min en top 30
placering i WC eller WSC i kvalifikationsperioden, i
disciplinen.
Halfpipe: min 50 FIS punkter, og min en top 30
placering i WC eller WSC i kvalifikationsperioden, i
disciplinen.
Slopestyle: min 50 FIS punkter, og min en top 30
placering i WC eller WSC i kvalifikationsperioden, i
disciplinen.
Big Air: min 50 FIS punkter, og min en top 30
placering i WC eller WSC i kvalifikationsperioden i Big
Air eller Slopestyle

Discipliner

Internationale kvalifikationskrav

Snowboard, mænd
og kvinder individuel

Snowboard: Punkter på FIS point listen den 17.
januar 2022
Parallel GS: min 100 FIS punkter, og min en top 30
placering i WC eller WSC i kvalifikationsperioden, i
disciplinen.

KvalifikationsPeriode
Freestyle Ski: 1. juli
2020 -16. januar
2022

KvalifikationsPeriode
Snowboard: 1. juli
2020 -16. januar
2022

Følgende regler gælder i tilfælde af, at Danmark kun råder over 1
nationskvoteplads, men har flere løbere af samme køn, der opfylder
udtagelseskriterierne:
Headsup op til den 16. januar 2022:
I de sidste måneder af den individuelle kvalifikationsperiode (december
2021 og januar 2022) udpeges 2 konkurrenceweekender, hvor der afvikles
direkte heads-up løb. I distance-løbene tæller en sidsteplads 0 point,
næstsidste plads 1 point op til maks. point svarende til antal involverede
danske deltagere. I sprint-løbene gives der point svarende til ¼ del af
distancepointene. Den med flest point indstilles til udtagelse. Ved fortsat
pointlighed udtages den højest rangerede løber på FIS Distance-ranglisten
per 16. januar 2022.
Nationale udtagelseskriterier
Såfremt Danmark råder over en nationskvoteplads i Freestyle Ski jf. FIS
Olympic Quota Allocation list pr. 16. januar 2022 og Danmark har én atlet,
der har opfyldt det international kvalifikationskrav udtages denne til OL i den
respektive disciplin.
Har flere atleter af samme køn i samme disciplin opfyldt det internationale
kvalifikationskrav, udtages den atlet med den højeste rangering på FIS point
listen pr. 17. januar 2022.

Nationale udtagelseskriterier
Såfremt Danmark råder over en nationskvoteplads i Snowboard jf. FIS
Olympic Quota Allocation list pr. 16. januar 2022 og Danmark har én atlet,
der har opfyldt det international kvalifikationskrav udtages denne til OL i den
respektive disciplin.
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Cross: min 100 FIS punkter, og min en top 30
placering i WC eller WSC i kvalifikationsperioden, i
disciplinen.
Halfpipe: min 50 FIS punkter, og min en top 30
placering i WC eller WSC i kvalifikationsperioden, i
disciplinen.
Slopestyle: min 50 FIS punkter, og min en top 30
placering i WC eller WSC i kvalifikationsperioden, i
disciplinen.
Big Air: min 50 FIS punkter, og min en top 30
placering i WC eller WSC i kvalifikationsperioden i Big
Air eller Slopestyle.
Discipliner

Internationale kvalifikationskrav

Biathlon
(Skiskydning) mænd
og kvinder individuel

Biahlon:
To gain the right to participate in Olympic Winter
Games (OWG) events, an athlete must have 180 IBU
qualifying points or less as of 16 January 2022 (after
the World Cup 5 in Ruhpolding/GER) or fulfil one of
the following criteria during the current (2021/2022)
or previous (2020/2021) season:
a. Compete in two (2) competitions earning 150 IBU
qualifying points or less at the IBU Cup, Open
European Championships (OECH), World
Championships (WCH) and/or World Cup (WC) in the
Sprint or Individual events, or
b. Two (2) finishes in the top half of the Junior World
Championships (JWCH) - not Youth - or
c. One (1) result from each of the criteria a. and b.
above.

Har flere atleter af samme køn i samme disciplin opfyldt det internationale
kvalifikationskrav, udtages den atlet med den højeste rangering på FIS point
listen pr. 17. januar 2022.

PA

KvalifikationsPeriode
Biahlon: 23.
november 2020 – 16.
januar 2022

Nationale udtagelseskriterier
For at kunne komme i betragtning til dansk OL-udtagelse skal en løber
opfylde de internationale udtagelseskrav på senior-niveau. Det vil sige
enten have 180 eller lavere IBU Qualifying Point per den 16. januar 2022.
Eller i kvalifikationsperioden 2 gange have løbet under 150 IBU Qualifying
Points i enten World Cup, VM, IBU Cup eller Open European
Championships. Heraf skal minimum 1 af disse resultater ske i sæsonen
2021-2022.
I tilfælde af at to eller flere løbere af samme køn opfylder disse krav: Har
Danmark kun 1 nationsplads til rådighed, så går nationspladsen til den
løber der den 16. januar 2022 ligger højest placeret på IBU Qualifying
Points List. Bliver Danmark tildelt de maksimalt 2 mulige nationspladser, så
udtages de 2 løbere, der den 16. januar 2022 rangerer højest på IBU
Qualifying Points List.

Såfremt Danmarks Skiforbund af sportslige og/eller strategisk grunde, har fravalgt at deltage i specifikke discipliner, som betyder at danske atleter ikke har mulighed for at kvalificere sig til
OL i Beijing 2022 i disse discipliner, nævnes disse her inkl. en kort begrundelse for fravalget:
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FORPLIGTENDE UNDERSKRIFT FOR DANMARKS SKIFORBUND:

DATO:

UNDERSKRIFT:

FUNKTION I SPF:

