Søknad sendes elektronisk til:
e-mail: tonje.hinze@olympiatoppen.no
Har du ikke mulighet for dette, send søknaden til:
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/OLYMPIATOPPEN,
0840 OSLO
att: Tonje Hinze
Merk konvolutten ”Søknad idrettens kvote NIH”

SØKNAD OM OPPTAK IDRETTSKVOTE
1.studieår bachelor NIH
SØKNADSFRIST 15. APRIL

1. Personlige opplysninger
Etternavn

Fornavn, mellomnavn

Fødsels- og personnummer

Kjønn (kryss av)

kvinne
Adresse:

Postnr.

Nasjonalitet

mann
Poststed

Telefon

2. Oppgi hvilke(n) idrettsgren(er) du driver og hvilke(t) særforbund du tilhører
Idrettsgren

Særforbund

3. Idrettslige resultater
Vedlegg Idrettsgren
Nr.

Nivå

År

Resultat/plass

Dokumentasjon
(sett kryss)
vedlagt/ettersendes

(Du kan vise til offisielle resultatlister på internett som dokumentasjon)

4. Idrettsutdanning i idrettens regi (idrettskrets, særforbund, NIF el.)
Vedlegg Idrett
nr.

Type kurs

Fullført/fullføres Dokumentasjon
Mnd/år
(sett kryss)
vedlagt/ettersendes

5. Trener / Lederpraksis
Vedlegg Praksis gjelder (trener,
Nr.
leder, annet)

Nivå(klubb, krets, forbund etc)

Tidsrom

Dokumentasjon
(sett kryss)
vedlagt/ettersendes

5. Andre opplysninger
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Jeg bekrefter med dette at de gitt opplysningene er i overensstemmelse med de faktiske forhold

Sted

Dato

Underskrift

VEILEDNING FOR SØKNAD OM OPPTAK TIL 1. STUDIEÅR BACHELOR
Idrettens kvote
Inntil 10 % av studieplassene på 1.år bachelor i idrettsvitenskap kan tildeles søkere som er
innstilt av Olympiatoppen. Søkere må ha generell studiekompetanse for å komme i betraktning.
Dersom det er flere søkere fra idretter i samme særforbund, oversender Olympiatoppen disse
søknadene til særforbundet for prioritering.
Kvoten brukes primært på toppidrettsutøvere som er aktive i dag. Kvoten kan også brukes på
tidligere toppidrettsutøvere som den enkelte idrett planlegger å benytte i sitt trener- og
lederarbeid. Kvoten kan i spesielle tilfelle også benyttes for aktive trenere / ledere i
idrettsorganisasjonen.

Søknad
Søkere på idretten kvote må i tillegg til å søke ordinært til NIH gjennom Samordna opptak,
sende eget søknadsskjema til NIF/Olympiatoppen. Søknadsfristen er 15. april begge steder.
Søknaden sendes elektronisk som PDF til mailadresse oppgitt på første side på søknadsskjemaet.
Dersom dette ikke er mulig, kan den sendes til postadressen som også er angitt her.

NB!
Attester og vitnemål fra tidligere utdanning på skole, høgskole/universitet e.l eller
personlige anbefalinger skal ikke sendes Olympiatoppen

Nærmere om bachelorstudiet ved NIH:
Se www.nih.no

www.olympiatoppen.no

