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Retningslinjer uttak til Seminarleir 
 
Innledning 
 
Slik det nye systemet for tildeling av seminarleirplasser ser ut på internasjonalt plan, kommer 
CISV Norge heretter til å få tildelt plasser på Seminarleire i kategoriene jenter og gutter for 
fordeling på de norske søkerne. CISV Norge vil være ansvarlig for fordeling av disse plassene 
blant sine søkere. 
 
Denne funksjonen ivaretas av Seminarleirkomitéen. 
 
Uttakssystem 
 
Loddtrekning 
 

1. For å sikre en viss geografisk fordeling deles søknadene i fire geografiske grupper; 
 

A. Finnmark, Troms, Nordland 
B. Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hedmark og Oppland 
C. Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder 
D. Telemark, Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus samt Vestfold 

 
Fra hver av disse regionene trekkes en for hver påbegynt ti plasser CISV Norge er blitt 
 tildelt. Hvis for eksempel CISV Norge er blitt tildelt 23 plasser, vil det trekkes 3 
søkere  fra hver av de fire regionene. Denne trekningen foregår uavhengig av alder og 
kjønn,  dvs. alle stiller på lik linje i denne runden. Dersom det ikke er nok søkere fra en 
region,  vil de resterende plassene bli overført til neste runde.  
 
(endres til) 

 
1. Inntil to gutteplasser og to jenteplasser settes av til søkere som ikke har deltatt på et 

CISV-program tidligere.  Søkerne som ikke får plass i denne runden overføres til neste 
runde. 

 
 

2. Søknadene deles i to grupper, gutter og jenter. Deretter deles de to gruppene igjen i to 
slik at søkere som på grunn av alder ikke kan reise ut året etter trekkes først. Det 
foretas loddtrekning for å fylle det tildelte antall plasser for begge kjønn. Først når alle 
deltagerne i den eldste gruppen har kommet med, begynner man å trekke blant den 
yngre gruppen. 

 
Fordeling innen hver av disse trekningsrundene 
 

3. Plasser på den enkelte seminarleir tildeles med hensyn til  
- eventuelle økonomiske begrensninger hos den enkelte søker eller spesielle 

personlige årsaker 
 
 

4. Resten av søkerne trekkes til to ventelister; en for jenter og en for gutter. Også nå 
trekker man først i de eldste gruppene, før man går videre til de yngre.  

 
Liste over alle mottatte søknader formidles til fylkeslagene innen 01.01.  (fjernes)  
 
Resultatet av uttaket skal formidles til fylkeslagene og International Office.  
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