
Udtagelse til EYOF 2022 - langrend 

 

Hvad er EYOF 

European Youth Olympics Festival (EYOF) er en multi-sportsbegivenhed for unge europæiske vintersportsudøvere.  

Danmarks skiforbund har baseret på den aktuelle aktive medlemsstatus følgende pladser til langrend ved EYOF 2022, 

der afholdes i Vuokatti, Finland d. 20.-25. marts 2022. 

Antal pladser: 3 drenge / 0 piger 

 

Udtagelsesprocedure til EYOF 2022 

En forudsætning for deltagelse ved EYOF 2022 er, at man er født i årgang 2003 eller 2004 og har en FIS-licens. Dette 

er det internationale udtagelseskrav. 

 

I tillæg hertil har Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Danmarks Skiforbund udarbejdet et nationalt udtagelseskrav, 

beskrevet herunder.  

Bemærk: Denne udtagelse er blevet tilpasset i forhold til den oprindelige udtagelse på grund af skiftende 

Covid-19 regler og begrænsninger. 

Udtagelsen til EYOF 2022 baseres på udøvernes præstationsniveau set i et internationalt perspektiv (svarende til 15 % 

efter i tid efter vinderen i et FIS-godkendt løb med deltagelse af nogle af de bedste løbere i den pågældende 

aldersgruppe), men i høj grad også på udøvernes fremtidige udviklingspotentiale og sociale færdigheder. 

Det bliver derfor ikke kun resultater til træning og konkurrencer, som tæller med i udtagelsen til EYOF 2022.  

Udøvernes træningsengagement og –deltagelse gennem hele året vægtes også i udtagelsen. Derudover skelnes der til 

udøvernes gruppedynamiske færdigheder, eftersom EYOF 2022 er en udviklingstur – også i en tværdisciplinær 

kontekst.  

DM Langrend 2022 i Kvitåvatn, Norge, bliver et nøglepunkt i forbindelse med udtagelsen til EYOF 2022. Foruden 

resultaterne i konkurrencerne til DM, vil Mads Berthelsen, der også rejser med de udtagne udøvere til EYOF, vurdere 

kandidaterne til EYOF på baggrund af træninger og sociale aktiviteter i løbet af DM-ugen (program følger senere).  

Den endelige udtagelse foretages af Mads Berthelsen i samarbejde med Tue Rømer og Christian Borch, og udtagelsen 

vil ske umiddelbart i forlængelse af DM. 

 

Udtagelsen foretages altså ikke alene på baggrund af DM, men også på baggrund resultater fra relevante FIS-løb. Men 

da DM er en af få nationale langrendsbegivenheder, der muliggør en vurdering af udøverne i en samlingskontekst, vil 

vurderingen af udøvernes overordnede præstation i DM-ugen kunne veje tungt i udtagelsen. Udøvere, som er 

forhindrede i at deltage ved DM, kan udtages på baggrund af deltagelse i internationale konkurrencer. Udøverne skal i 

dette tilfælde have deltaget i minimum et internationalt FIS-godkendt løb med deltagelse af nogle af de bedste løbere i 

den pågældende aldersgruppe og her være maksimalt 15% i tid efter vinderen. Rulleskiløb tæller ikke med. Udøveren 

skal indgå i det danske trænings- og opfølgnings-setup. 

 

Ved spørgsmål omkring EYOF 2022 og udtagelse hertil kan henvendelser rettes til Mads eller Tue: 

Mads Berthelsen: mberthelsen@live.dk / 53686061, Tue Rømer: romer.tue@gmail.com / 28303704 
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