OLYMPIATOPPEN

Til den institusjon det måtte angå

«Toppidrettsstatus»:
Idrettslige kvalitetskrav for utøvere som søker om tilrettelagte studier ved universitet og
høgskoler med bakgrunn i toppidrettsaktivitet
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.
Alle studenter ved universitet og høgskoler har ifølge kvalitetsreformen for høyere utdanning krav på tett
oppfølging og veiledning fra utdanningsinstitusjonen, men toppidrett er neppe tenkt på som grunnlag for
spesiell tilrettelegging. Generelt vil det derfor være opp til den enkelte institusjon å bestemme om utøveren får
individuell tilpasning av studier, med grunnlag i en toppidrettskarriere eller ikke. Institusjonenes velvilje og
fleksibilitet varierer mye på dette omradet. Olympiatoppen har avtaler med en del institusjoner der
tilrettelegging er en sentral del(se www.olympiatoppen.no/fagomraader/utdanning_og_karriere)
Med jevne mellomrom får Olympiatoppen spørsmål både fra idretten selv og fra institusjoner om hvilke krav
idretten selv setter til idrettslig nivå for å få slik veiledning.
2. Hva er en «toppidrettsutøver»?
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.
Som referanse for hva en «toppidrettsutøver» er, benyttes de definisjonene som er bestemt av idretten selv.
"Toppidrett" defineres som trenings- ogforberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den
enkelte idretts egenart og utbredelse. Arbeidetfører tiljevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå.
Idretten erfor disse utøverne en hovedbeskjeftigelse.
De utøverne som hører til en slik definisjon er de som kan kalles "dagens toppidrettsutøvere".
Det er et fåtall utøvere som kommer inn under denne definisjonen, men idrettens ansvar omfatter også å legge
forholdene til rette for den gruppen som vi kaller "morgendagens toppidrettsutøvere". Pr definisjon er dette:
"De som på varierende alders- og prestasjonsnivåer driver omfattende kvalitetsutvikling gjennom en
langsiktig progresjonsplan som normalt vilførefram til internasjonalt toppidrettsnivå"
Denne gruppen er langt større enn de som tilhører gruppen "dagens toppidrettsutøvere".
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3. Kvalitetskrav
3.1 Kvalitetskravene er utviklet av Olympiatoppen. Kravene er rammekrav den enkelte institusjon kan
justere i samarbeid med Olympiatoppen.
3.2 Utøvere som søker toppidrettsstatus må kunne dokumentere et særlig behov for tilrettelegging av studier
parallelt med idrettskarrieren (se punkt 4 for nærmere forklaring)
3.3 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).
3.4 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. Søknad og dokumentasjon
Utøveren må selv søke om å få tilrettelagt studiene - eventuelt finne ut om det er nødvendig med skriftlig
søknad om tilrettelegging. Det vil være forskjellige rutiner for dette ved hver institusjon, og for hvor slik
søknad skal sendes. Der Olympiatoppen har avtaler, finnes kontaktpersoner som kan gi råd om dette. Se
www.olympiatoppen.no/fagomraader/utdanning_og karriere for nærmere informasjon.
Dokumentasjon fra idretten i henhold til punkt 4.1 for individuelle idretter og punkt 4.2 for lagidretter skal
vedlegges søknaden.
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.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite v/ Tore Øvrebø

NORGES IDRETTSFORBUND
OG OLYMPISK= OG
PARALYMPISKE KOMITE
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