EGENERKLÆRING
Navn

....................................................................................................................

Adresse

....................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………….

Telefon

……………………………………………………………………………………………………………….

E-post

……………………………………………………………………………………………………………….

Idrett

……………………………………………………………………………………………………………….

Idrettslag

……………………………………………………………………………………………………………….

Særforbund

……………………………………………………………………………………………………………….

Formålet med Olympiatoppens stipendutøverordning
Olympiatoppen har det operative ansvar og myndighet til å utvikle norsk toppidrett, og et overordnet
ansvar for resultatutviklingen i norsk toppidrett. Olympiatoppen har gjennomføringsansvar for Norges
deltakelse i de olympiske leker og de paralympiske leker, samt multiidrettsarrangementer som
European Games, Ungdoms-OL, EYOF osv.
Olympiatoppens støtteordninger skal bidra til å gi forutsetninger for at de beste norske utøverne
utvikler seg til å nå verdenstoppen.
Som stipendutøver kan utøveren etter avtale benytte seg av en rekke ressurser ved Olympiatoppen,
som test- og treningsfasiliteter, helsetjenester, ernærings- og treningsveiledning, mental trening mm.
Tilbud om å få status som Olympiatoppens stipendutøver, forutsetter undertegning av denne
egenerklæringen.
Det presiseres at utøverstipendordningen ikke har som formål å etablere et ansettelsesforhold.

Utøverens egenerklæring:
Jeg (heretter «utøveren») anerkjenner formålet med Olympiatoppens stipendutøverordning, og
aksepterer herved følgende:
1. Satsing, trening og medisinsk oppfølging
Idrettssatsingen er utøverens hovedbeskjeftigelse, og er en del av det aktuelle særforbunds
landslagsopplegg. Annen satsingsmodell kan også aksepteres, forutsatt at dette gjøres i samråd med
særforbundet og Olympiatoppen.
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De plan- og treningsregistreringsverktøy som Olympiatoppen og særforbundet til enhver tid tilbyr skal
benyttes av utøveren, med mindre annet avtales. Treningsdokumentasjon og treningsplaner skal
gjøres tilgjengelig for de personer i Olympiatoppen som bistår utøveren og særforbundet.
Olympiatoppen behandler informasjon fra utøver på en fortrolig måte.
Utøveren skal ta hensyn til de råd Olympiatoppens medisinsk ansvarlige gir. Bruk av helsepersonell
som ikke er tilknyttet Olympiatoppen, skal på forhånd avklares med helseavdelingen i Olympiatoppen
og kun gjøres i samråd med Olympiatoppen og forbundets medisinsk ansvarlige.
2. Kosttilskudd
Olympiatoppen har en restriktiv holdning til bruk og markedsføring av kosttilskudd. Ved bruk av
kosttilskudd skal utøveren følge Olympiatoppens gjeldende retningslinjer for bruk og markedsføring
av kosttilskudd. Dette innebærer blant annet restriksjoner på hva slags type kosttilskudd utøvere kan
benytte seg av, samt en forpliktelse til å rapportere eventuell bruk av kosttilskudd til Olympiatoppen.
En stipendutøver kan ikke inngå avtale med noen som har økonomisk interesse i utvikling, salg eller
markedsføring av kosttilskudd (kosttilskuddsavtaler) uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra
Olympiatoppen. Enhver avtale knyttet til markedsføring av kosttilskudd skal være i tråd med
Olympiatoppens retningslinjer på området. Brudd på dette kan medføre plikt til å tilbakebetale tildelt
stipend.
Utøver skal alltid skriftlig opplyse om eventuelle kosttilskuddsavtaler i forbindelse med innsending av
egenerklæringen. Olympiatoppen kan ta stilling til om en eventuell avtale avskjærer utøver fra å
kunne bli stipendutøver.
3. Idrettens regelverk og verdigrunnlag
Utøveren aksepterer å være underlagt NIF og tilsluttede organisasjonsledds regelverk, herunder NIFs
straffe- og dopingbestemmelser, og at sanksjoner etter nevnte regelverk kan ilegges dersom
regelverket brytes. For utøvere med meldeplikt forutsettes det at utøveren har god kjennskap til, og
etterlever, NIFs forskrift om meldeplikt og annen utøverinformasjon.
Utøveren samtykker til at saker vedrørende brudd på dopingbestemmelsene kan avgjøres med endelig
virkning av Court of Arbitration for Sport (CAS). Dette innebærer at utøveren ved denne
avtaleinngåelsen aksepterer en voldgiftsavgjørelse i CAS som endelig, og at dette normalt avskjærer
adgang til prøving for alminnelige domstoler.
Stipendutøvere skal opptre i samsvar med NIFs formål, virksomhet og kjerneverdier, og plikter å
innrette seg etter gjeldende regler, retningslinjer og vedtak fattet av NIFs styrende organer. Utøveren
skal avstå fra å opptre på en måte som er uforenlig med plikter/rollen som stipendutøver og som kan
skade idrettens anseelse og omdømme.
Utøver innestår for å ikke tidligere ha utført handlinger som kan sanksjoneres etter NIFs lov
(eksempelvis bruk av høydehus (etter 2003), manipulasjon av idrettskonkurranser, doping mm.), og
forplikter seg til å avstå fra slike handlinger. Stipendutøveren har et særlig ansvar for å ta avstand fra,
og arbeide mot, doping og manipulasjon av idrettskonkurranser.
Utøver innestår for å ha gjennomført Antidoping Norges e-læringsprogram «Ren utøver».
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Stipendutøvere skal ha kjennskap til de regler som gjelder for deltakelse i OL og PL, herunder de
begrensninger dette medfører i adgangen til å bli benyttet i markedsføring. Utøver som vurderer
inngåelse av markedsavtaler må kontakte Olympiatoppen før avtalen inngås for å få nærmere
kjennskap til regelverket.
4. Inntekts og formuesforhold
Tildeling av stipend er gjenstand for behovsprøving, og utøveren plikter å gi opplysninger om
inntekts- og formuesforhold.
Avkortning av stipend starter ved en inntekt på 500.000 kroner for alle stipendkategorier, og blir
redusert krone for krone på inntekt fra 500.000-620.000 kroner (A-stipend), fra 500.000-570.000
kroner for B-stipend, og fra 500.000- 560.000 kroner for U-stipend. Avkortningen av
stipendutbetalingen vil altså tilsvare det inntektsbeløp som overstiger kr 500.000. Tjener en
stipendutøver mer enn 620.000 (A), 570.000 (B) og 560.000 (U) vil stipendet følgelig ikke komme til
utbetaling, men utøveren beholder sine øvrige rettigheter som stipendutøver.
Utøvere som opplyser at de overstiger Olympiatoppens øvre inntektsgrense for den aktuelle
stipendkategorien, behøver ikke å opplyse om inntekts- og formuesforhold.
For mer informasjon om beløpsgrenser og avkortning se Olympiatoppens hjemmeside:
(http://www.olympiatoppen.no/om_olympiatoppen/stoetteordninger/individuelt_utoeverstipend/p
age5457.html)
I siste inntektsår hadde utøveren følgende:


Inntekt kr .......................................



Formue kr .......................................

Merk at følgende skal tas med i inntektsbeløpet:
- lønn/honorar
- stipend fra andre enn Olympiatoppen
- bonuser
- premiepenger
- sponsoravtaler
- inntekt eller utbytte opptjent i AS evt. andre selskapsformer tilknyttet idrettsaktiviteten
- eventuell andre inntekter som ikke er nevnt ovenfor
Inntektene oppgis i det året man har opptjent/vunnet, uavhengig om dette er plassert i idrettsfond.
Utøveren bør legge ved en egen redegjørelse eller ta kontakt dersom det er usikkerhet knyttet til
utregning av inntekt eller formue, eller det er særlige forhold Olympiatoppen bør være kjent med.
Ved undertegnelse av erklæringen bekrefter utøveren at de oppførte opplysningene er korrekte og er
gitt etter beste evne, og det aksepteres at Olympiatoppen, Norges idrettsforbund og det aktuelle
særforbund kan innhente nødvendige dokumenter for å verifisere de opplysningene som er gitt.
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5. Særforbundets bruk av stipendet
Stipendet tildeles utøverne via det aktuelle særforbundet, som skal benytte dette i samråd med
særforbundet til ett eller flere tiltak innenfor rammen av særforbundets toppidrettsarbeid.
Dette kan omfatte blant annet:
- Dekking av reiseutgifter, og tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med trening og konkurranser.
- Barnepass for perioder med trening og konkurranser.
- Treningsopphold i Norge eller utlandet som ikke dekkes av særforbundet.
- Konkurranser i utlandet som ikke dekkes av særforbundet.
- Medisinsk og fysikalsk behandling som ikke dekkes av særforbundet.
- Utstyr og materiell for å gi treningen større effekt eller bedre kvalitet, og som ikke dekkes av
særforbundet.

6. Varighet og opphør
Status som stipendutøver for denne tildelingen gjelder i ett år fra tildelingsbrev er sendt til det aktuelle
særforbundet.
Etterlevelse av denne erklæringen er en nødvendig forutsetning for å bli tildelt stipendmidler og annen
bistand fra Olympiatoppen. Brudd på forpliktelsene etter erklæringen gir Olympiatoppen rett til å frata
utøveren status som stipendutøver, og kreve at tildelte stipendmidler er tilbakebetalt innen 14 dager
etter at krav om dette er fremsatt.
Utøveren kan selv når som helst frivillig si fra seg statusen som stipendutøver. Tildelt stipend skal da
tilbakebetales til Olympiatoppen innen 14 dager fra oppsigelsesdatoen og utøveren vil etter dette ikke
lenger ha status som stipendutøver

Signatur

.…..............………….....................

Sted og dato

.…..............………….....................
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