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1.

OVERORDNET

Landslaget i urbane stiler skal bestå av de utøverne som til enhver tid presterer best innenfor sin
aldersgruppe/klasse. For å skape forutsigbarhet vil hovedopptak skje en gang i året, med mulighet for
supplerende uttak i løpet av sesongen/året.

2.

DEFINISJON

Olympiatoppen definerer Toppidrett defineres som trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i
verden, avhengig av den enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på
internasjonalt toppnivå.

3.

LANDSLAGENE

Landslagene skal bestå av dansere fra elite-klassene i følgende alderstrinn: Junior, Adult og Adult 2.
Der teknisk komite ser det er aktuelt kan et rekrutteringslandslag opprettes. Disse blir invitert på utvalgte
samlinger sammen med det ordinære landslaget.

4.

UTØVERE OG STØRRELSE

Landslagene skal bestå av de 24 beste utøverne fra Junior klassen, de 24 beste utøverne fra Adult klassen og
de 24 beste utøverne fra Adult 2 klassen.
Uttakene til landslaget tas ut på grunnlag av rankinglister fra det foregående året. Teknisk komite kan avvike
fra dette, der dette er hensiktsmessig.
Det er mulig å ta ut flere utøvere fra alle klasser.

5.

TIDSPUNKT FOR UTTAK/VURDERING

Uttak gjøres i starten av året i månedsskifte januar/februar.
Supplerende uttak, samt vurdering av landslagsutøvere gjøres kontinuerlig gjennom året.

6.

UTTAKSKRITERIER

Uttak gjøres i henhold til resultater, men teknisk komite vil også se etter utøvere i sterk utvikling. Dedikasjon
og treningsvilje vil også legges vekt på i en vurdering.
Resultater
Uttaket gjøres på grunnlag av resultater fra nasjonale- og internasjonale konkurranser / «Battles» den siste
perioden. Norsk rankingliste, samt verdensrankingen i IDO blir lagt til grunn. Enkeltstående resultater i IDOog Battles konkurranser vil også bli tatt med i vurderingen.
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Motivasjon, dedikasjon og treningsvilje
Utøvelse av urbane stiler skal gå foran alle andre idretter/kunstformer og fritidsaktiviteter forøvrig. Det vil si
at om disse aktivitetene har arrangement samtidig, skal landslagsdeltakeren prioritere de urbane stilene.
Utøvernes satsningsvilje, potensial og deres evne til å dra nytte av et landslagstilbud vil tas med i
vurderingen.
Ved uttak til landslag følger det forpliktelser. Dette innebærer blant annet deltakelse på treningssamlinger og
konkurranser i regi av Norges Danseforbund og tilhørende klubb. Ledelsen av landslaget i samarbeid med
teknisk komite kan kreve skriftlige materialer fra utøverne, her under treningsplaner/periodeplanlegging etc.

7.

AKTIVITETER

Aktiviteter for landslaget besluttes av teknisk komite i forbindelse med budsjettarbeidet foregående år. Det
resterende budsjettet kan brukes til konkurransestøtte i form av reisetilskudd eller resultatbasert støtte ved
EM og VM.
Teknisk komite står fritt til å legge opp ulike trenings- og konkurransetilbud for de ulike aldersklassene.
Landslaget bør likevel ha en felles profil og felles aktiviteter bør prioriteres der hvor dette er hensiktsmessig.

8.

REPRESENTASJON

Landslagsutøvere plikter å stille i Norges Mesterskap og minst 2 StreetChallenge konkurranser innad i året.
Ved uttak til mesterskap der reisestøtte innvilges er man pliktig til å representere Norge og Norges
Danseforbund. Representasjonsoppgaver kan også gis til utøvere som står utenfor landslaget. Det er ikke gitt
at en utøver som er tatt ut til landslaget får stille i et internasjonalt mesterskap. Det er de Norske
rankinglistene som legger grunnlag for representasjon. Ranking poeng tildeles via deltakelse i utvalgte
StreetChallenge konkurranser og Norges Mesterskap.

9.

ØVRIGE BETINGELSER

Kontrakt
Hver enkelt landslagsutøver må signere landslagskontrakt, som definerer betingelser og gjensidige plikter.
Alle landslagsutøvere må også gjennomføre
Doping
Alle utøvere er pliktige til å gjennomføre AntiDoping Norge sin Ren Utøver e-læringsmodul og er også
pliktige til å gjøre seg kjent med AntiDoping Norges og WADAS bestemmelser for doping. Utøver er selv
ansvarlig for å følge AntiDoping Norge og WADAS bestemmelser for doping.
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