Uttakskriterier 2022/2023
Herrer
Europamesterskapet (november 2022) – landslagsledelsen tar ut laget
VM (april 2023) – se eget dokument
Damer
Europamesterskapet (november 2022) – landslagsledelsen tar ut laget
VM (mars 2023) – se eget dokument
Paracurling
Landslagsledelsen tar ut laget til alle internasjonale mesterskap
Mixed doubles
VM (april 2023) – se eget dokument
Junior
Junior VM gutter (Februar 2023) – se eget dokument
Junior VM jenter (Februar 2023) – ved to lag blir det en «best av fem» kvalifisering, ved flere
enn to lag spilles det en «round robin» kvalifisering.
Universiaden
Ved to lag blir det en «best av tre» kvalifisering. Ved flere enn to lag spilles det en «round
robin» kvalifisering.
Aktuelle spillere på jente- og guttelaget må spille og trene regelmessig curling, skrive
treningsdagbok, og ha spilt minst en Norgescup
Senior +50 år
Vinner av NM får tilbud om plassen
Mixed
Vinner av NM får tilbud om plassen

Uttakskriterier VM Herrer 2023
Lag med minst én landslagsspiller i gjeldende sesong kan representere Norge i VM 2023
Landslaget 2022/23 består av Lag Walstad Oppdal CK og Lag Ramsfjell Trondheim CK
Det laget med flest World Curling Team Ranking (WCTR) poeng oppnådd i perioden 1. august
2022 – 15. februar 2023 vil bli tilbudt å representere Norge i VM 2023
 Konkurranser som gir poeng på WCTR godkjente turneringer
 Poengsummen beregnes fra de tre turneringene der laget oppnår flest poeng
 Laget er selv ansvarlig for å melde seg på gjeldende turneringer
 Laget bærer selv risikoen for tilbud om plass i gjeldende turneringer
 Det kan benyttes fem spillere gjennom sesongen
 Poeng opptjent i Europamesterskapet teller ikke
o Landslagsledelsen nominerer femtespiller og coach til VM, i samråd med
kvalifiserte lag
World Curling Team Ranking: https://www.curlingzone.com/rankings.php#1

Uttakskriterier VM Damer 2023
Lag med minst én landslagsspiller i gjeldende sesong kan representere Norge i VM 2023
Landslaget 2022/23 består av Lag Mesloe Oppdal CK og Lag Rørvik Lillehammer CK
Det laget med flest World Curling Team Ranking (WCTR) poeng oppnådd i perioden 1. august
2022 – 1. februar 2023 vil bli tilbudt å representere Norge i VM 2023
 Konkurranser som gir poeng på WCTR er godkjente turneringer
 Poengsummen beregnes fra de tre turneringene der laget oppnår flest poeng
 Laget er selv ansvarlig for å melde seg på gjeldende turneringer
 Laget bærer selv risikoen for tilbud om plass i gjeldende turneringer
 Det kan benyttes fem spillere gjennom sesongen
 Poeng opptjent i Europamesterskapet teller ikke
o Landslagsledelsen nominerer femtespiller og coach til VM, i samråd med
kvalifiserte lag

World Curling Team Ranking: https://www.curlingzone.com/rankings.php#1

Uttakskriterier VM mixed doubles 2023
Lag med minst én landslagsspiller eller rekruttlandslagsspiller i gjeldende sesong kan
representere Norge i VM 2023
Det laget med flest World Curling Team Ranking (WCTR) poeng oppnådd i perioden 1. august
2022 – 15. Mars 2023 vil bli tilbudt å representere Norge i VM 2023
 Konkurranser som gir WCTR poeng er godkjente turneringer
 Poengsummen beregnes fra de tre turneringene der laget oppnår flest poeng
 Laget er selv ansvarlig for å melde seg på gjeldende turneringer
 Laget bærer selv risikoen for tilbud om plass i gjeldende turneringer
 Det kan benyttes to spillere gjennom sesongen
World Curling Team Ranking: https://www.curlingzone.com/rankings.php#1

Uttakskriterier VM junior gutter 2023
NM Junior 2022 og EJCT Oslo 2022 er kvalifisering til junior-VM 2023







De to beste lagene etter Round Robin i junior-NM spiller «best av tre» om VM
plassen
o Det finalelaget med best resultat i EJCT Oslo 2022 har vunnet første kamp
o Ved likt resultat i EJCT Oslo 2022 spilles det normal «best av tre»
Laget må minst spille EJCT Oslo 2022 og én runde i Norgescupen 22/23 for å få delta i
kvalifiseringen
Laget er selv ansvarlig for å melde seg på gjeldende turneringer
Laget bærer selv risikoen for tilbud om plass i gjeldende turneringer
Det kan benyttes fem spillere gjennom sesongen
o Landslagsledelsen nominerer femtespiller og coach til junior VM, i samråd
med kvalifiserte lag

