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Version 1 Dato for vedtagelse i SK: 17/10-2016 

 
Funktionsbeskrivelse for UDTAGELSESKOMITEEN (UK) 
 
Denne funktionsbeskrivelse for Udtagelseskomiteen godkendt af SK den 17/10 2016. 

  
Hovedmål: 
 
At udtage DI’s landshold i sportsklasserne til deltagelse i internationale konkurrencer og 
mesterskaber, herunder NM og VM. Retningslinjer for udtagelse besluttes af SK inden 
stævnesæsonens start, og offentliggøres på DI’s hjemmeside. 
 
Ansvarsområde:  
 

- At udtage DI’s landshold i Sport, efter retningslinjer udstukket af SK 
 
Udtagelseskomiteen udpeges af SK for et år ad gangen, og består af tre medlemmer. 
 
 
Udtagelseskriterier for udtagelse af landshold NM 2016: 
 
Som udgangspunkt søges udtaget de ekvipager der vurderes at have størst medaljechancer. Som 
støtte til at udtage disse ekvipager tages bl.a. følgende i betragtning:  
 

 Udtagelsen af landsholdet baseres på de udtagelseskarakterer den enkelte ekvipage opnår i 
gangartskonkurrencerne fra stævnesæsonens start d. 1. januar til og med DM samme år 
sammenholdt med præstationer i finaler.  

 For udtagelse i pasløb gælder naturligvis gode pastider.  

 Derudover lægges vægt på en stigende formkurve gennem stævnesæsonen, god ridning 
samt etisk korrekt opførsel. 

 
For at give Udtagelseskomiteen størst muligt råderum i fht. at sætte det hold de tror, på vil tage 
flest medaljer, er der ikke specifikke minimumskarakterkrav. 
 
Når nedenstående er opnået vil ekvipagen være kvalificeret til bruttotruppen for landsholdet: 
 

 Rytteren har tilkendegivet ønske om at komme i betragtning til landsholdet og ligeledes 
accepteret at følge FEIF’s Code of Conduct - senest d. 1. maj 2016. 

 Ekvipagen har deltaget i mindst ét udtagelsesstævne, hvor Udtagelseskomitéen er til stede. 

 Ekvipagen deltager ved DM 
 
Der kan i særlige tilfælde søges og gives dispensation fra deltagelse i udtagelsesstævne eller DM. 
Velbegrundet ansøgning skal sendes til Sportskomitéen.  



 

 

 
Der kigges både på udtagelser og finaler ud fra tesen ”Hvis man ikke kan ride en god udtagelse, når 
man aldrig frem til en finale” og ”Hvis man når til en finale, skal man også kunne ride den til et godt 
resultat”.  Dvs. at ekvipager skal vise, de er i stand til, at levere resultater både i udtagelse og finale. 
Som udgangspunkt stilles med fuldt landshold, dog kun hvis ekvipagerne skønnes at have en fair 
chance i forhold til de andre landes styrke. 
 
Det er ligeledes op til Udtagelseskomitéen at vurdere, hvorvidt Danmark skal være repræsenteret i 
alle discipliner ved det kommende mesterskab. Man kan således vælge at udtage flere ekvipager i 
samme disciplin, såfremt det er her de danske ekvipager på det tidspunkt har deres styrke set i 
forhold til andre landes resultater. Der lægges vægt på at ekvipagen (forventeligt – ud fra seneste 
mesterskabers resultater sammenholdt med løbende WRL-resultater) kan placere sig i top 5/10 for 
seniorerne og top 3/5 for ungrytterne. 
 
Under DM udtages det endelige hold og målet er naturligvis at stille med det stærkeste hold og tage 
flest mulige medaljer. 
 
Budget: 
 
UK arbejder inden for SK’s budget, og SK varetager budgettering af UK’s aktivitet i forbindelse med 
udarbejdelse af SK’s budget 
 
Klager over UK: 
 
Klage over UK skal sendes direkte til SK’s formand. 
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