TOPPIDRETT KOMBINERT MED STUDIER VED NORD UNIVERSITET
1. Innledning

Norsk idrett er opptatt av at toppidrettsutøvere skal ha anledning til å utvikle sitt potensial på andre
områder enn det rent idrettslige, for å forberede seg til livet etter toppidrettskarrieren. I denne
sammenhengen vil toppidrettsutøvere som studerer ved universitet og høgskoler ha et særlig behov for å
få tilpasset sine studier til den idrettslige virksomheten.
Veiledning om muligheter du som student har når du takker ja til å være student ved NORD universitet,
kan du få når du ønsker det ved å ta kontakt med toppidrettsveileder. Når du har fått studieplass og takket
ja til denne, kan du be om samtaletime med enten studieveileder eller toppidrettsveileder. Søknad om
tilrettelegging kan du levere når du har fått studieplass og takket ja til denne.
Det er ingen særbehandling for å få tildelt studieplass. Det er de samme kvalitetskravene ved
gjennomføring av studiet som for de øvrige studenter på samme studietilbud. Tilretteleggingen er i
praksis at det gis muligheter for noe tilpasset gjennomføring og forlenget studietid med ulik
gjennomføringsmuligheter fordelt på flere år enn normert studietid.

2. Kvalitetskrav

Utøverne som søker toppidrettsstatus må kunne dokumentere et særlig behov for tilrettelegging av studier
parallelt med idrettskarrieren.
Prestasjonsmessig skal utøveren være på et nivå som tilsier mye nødvendig reise og fravær på grunn av
treningssamlinger og konkurranser nasjonalt og/eller internasjonalt. Dette nivået vil normalt tilsvare
landslagsnivå med internasjonal representasjon i individuelle idretter, og eliteseriespill i lagidretter.
Kombinasjon mellom landslagsdeltakelse i lagidretter og spill i lavere divisjoner enn eliteserie kan
kvalifisere til toppidrettsstatus. Nivået kan også omfatte utøvere som tilhører "satsingsgrupper" eller
"team" organisert på lik linje med, eller som supplement til, landslag (for eksempel sykkel).

3. Definisjoner

Olympiatoppen legger til grunn at de utøverne som søker om spesiell tilrettelegging skal kunne defineres
som «toppidrettsutøver», det vil si kunne gis «toppidrettsstatus», men har selvsagt ikke noe imot at
utøvere også under dette nivået får hjelp ved den enkelte institusjon.
Ved NORD universitet legges det til rette for begge definerte grupper innen toppidrett.
”Dagens toppidrettsutøvere”.
Toppidrettsutøver er den som driver ”Toppidrett” etter idrettens egen definisjon. ”Toppidrett» defineres
som trenings- og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkelte idretts
egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlig prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for
disse utøverne en hovedbeskjeftigelse
Som ”Dagens toppidrettsutøver” har du rett på:
-tilrettelegging av arbeidskrav og tilrettelegging i forhold til obligatorisk deltagelse
-endring og tilpasning av eksamensdato/eksamensdatoer
Som ”Dagens toppidrettsutøver” har du plikt til å:
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- informere studiets koordinator/fagansvarlig om samlinger/trening og konkurranser som kommer
i konflikt med arbeidskrav, obligatorisk deltagelse og eksamener.
- søke studieleder/fagansvarlig om tilrettelegginger og endringer
- søke om tilpasning for eksamen(er)
- informere koordinator/fagansvarlig om eventuelle endringer underveis i studieåret
Det er et fåtall utøvere som kan komme inn under definisjonen «Dagens toppidrettsutøver». Idrettens og
høgskolenes ansvar omfatter også å legge forholdene til rette for den gruppen som vi definerer som
”morgendagens toppidrettsutøvere”
”Morgendagens toppidrettsutøver” er den som på varierende alders- og prestasjonsnivå driver
kvalitetsutvikling gjennom en langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre fram til internasjonalt
toppidrettsnivå.
Som ”Morgendagens toppidrettsutøver” har du rett på:
-å få en vurdering av eventuell tilrettelegging av arbeidskrav og obligatorisk deltagelse
-å få en vurdering av eventuell endring av eksamensdato/eksamensdatoer
Som ”Morgendagens toppidrettsutøver” har du plikt til å:
- informere studiets koordinator/fagansvarlig om samlinger/trening og konkurranser som kommer
i konflikt med arbeidskrav, obligatorisk deltagelse og eksamener.
- søke studieleder/fagansvarlig om tilrettelegginger og endringer
- søke om tilpasning for eksamen(er)
- informere koordinator/fagansvarlig om eventuelle endringer underveis i studieåret

4. Søknad og dokumentasjon

Utøveren må selv søke om å få tilrettelagt studiene. Ved søknad skal utøveren selv gjøre rede for sine
planer for hvordan studiene søkes kombinert med toppidrettskarrieren (periodisering av studier i forhold
til internasjonale konkurranser etc).
4.1 Spesielt om dokumentasjon vedrørende individuelle idretter:
Dokumentasjon fra gjeldende særforbunds ansvarlige person (generalsekretær, sportssjef, landslagstrener
etc) skal følge søknaden. Dokumentasjonen skal omfatte:
a)
Idrettslige resultater de siste 2 år
b)
Idrettslige mål de nærmeste 2 år (realistiske)
c)
Kort beskrivelse av trenings- og konkurranseplaner relatert til fravær fra studiestedet, eller behov
for daglig trening på/i nærheten av studiestedet
4.2 Spesielt om dokumentasjon vedrørende lagidretter:
Dokumentasjon fra angjeldende klubbs sportslige ansvarlige. Dokumentasjonen skal omfatte samme
punkter som for individuelle idretter (se over). Landslagutøvere i lagidretter skal i tillegg ha
dokumentasjon på sin landslagsstatus fra sitt særforbund, samt planer for landslagsvirksomheten.
Etter avtale mellom Olympiatoppen og studiestedet kan Olympiatoppen kvalitetssikre dokumentasjonen
overfor studiestedet.
For de som søker om status som «Morgendagens toppidrettsutøver» kreves ikke dokumentasjon fra
særforbund eller klubb, men en redegjørelse i henhold til pkt. 4,1 eller 4,2.
Søknadsskjema finner du på: Toppidrett og utdanning
Søknaden skal du levere til koordinator for toppidrettstilrettelegging eller per post til;
NORD universitet v/Ole A. Hustad, Høgskolevegen 17, 7600 Levanger / ev. ole.a.hustad@nord.no
Ole A. Hustad
Vikar toppidrettsveileder
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