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SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NIF/OLYMPIATOPPEN OG HØGSKULEN
PÅ VESTLANDET OM KOMBINASJONEN TOPPIDRETT OG STUDIER

1. Formål

Olympiatoppen (OLT) og Høgskulen på Vestlandet (HVL) ønsker å legge til rette for at
idrettsutøvere skal kunne kombinere studier ved HVL med idrettslig utvikling på eller
mot et toppidrettsnivå. Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i arbeidet med
å tilrettelegge studieforholdene for toppidrettsutøvere.

2. Utøvere som avtalen omfatter (toppidrettsstatus)

Avtalen omfatter utøvere som tilfredsstiller idrettslige kvalitetskrav slik det er skissert i
vedlagte «Kvalitetskrav toppidrettsstatus». Studentene er selv ansvarlig for å
dokumentere sin status som toppidrettsutøver før hvert studieår.

3. Søknad om opptak

Innen medio februar hvert år gir OLT ut generell informasjon om kombinasjonen
toppidrett/studier og hvilke avtaler og ordninger som finnes. Det henvises her til
herværende samarbeidsavtale.

Utøvere søker opptak til studier ved HVL gjennom Samordna opptak. Søknadsfrist er 15.
april. Opptakskravene er de samme for toppidrettsutøvere som for andre søkere

Toppidrettsutøvere kontakter studiekonsulenten på utdanningsprogrammet innen 1.
oktober for veiledningssamtale om tilrettelegging. Det stilles krav om dokumentasjon til
behov for tilrettelegging gjennom bekreftelse fra sportslig eller administrativ leder i
forbund, team/lag eller fra Olympiatoppen. Behovet for tilrettelegging skal
dokumenteres årlig ved studiestart.
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4. Partenes forpliktelser
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OLT forplikter seg til å:
Gi generell informasjon om mulighetene som HVL har for å legge til rette for å
kombinere idrettssatsing på høyt nivå med studier
Formidle kontakt til HVL dersom utøveren ønsker informasjon før vedkommende
søker om muligheter for tilrettelegging
Informere om de generelle krav til å få toppidrettsstatus og kvalitetssikre denne
Holde HVL orientert om endringer i utøverens toppidrettsstatus
Holde annen nødvendig kontakt med HVL

HVL forplikter seg til å
- Tilrettelegge så langt det er mulig og rimelig uten å redusere de faglige krav til

utdanning og praksis slikt det er skissert i punkt 5.

5. Tilretteleggingsmuligheter

Nye studenter med toppidrettsstatus må be kontaktpersonen for den enkelte utdanning
om en veiledningssamtale innen 1. oktober. Formålet med denne samtalen skal være å
kartlegge utøverens behov for tilrettelegging av studiene.

Tilpasning kan være:
• Fleksibilitet i studieløpet
• Fleksibilitet ved obligatorisk aktivitet
• Individuell utdanningsplan (forlenget studietid kan avtales, og justeres

underveis)
• Tilrettelegging av eksamener

Studier med praksis og annen obligatorisk aktivitet kan være vanskelig å kombinere
med toppidrettssatsning som innebærer mye reising. Utøvere som vurderer å
kombinere slike studier med toppidrett, bør sette seg inn i studieplanen og vurdere om
dette kan la seg gjennomføre med idrettssatsing.

Utover dette har studenter med toppidrettsstatus de samme rettigheter og plikter som
ordinære studenter og skal tilfredsstille de samme faglige krav som ordinære studenter.

Toppidrettsutøvere som har gyldig fravær på eksamen kan få gå opp til ny og utsatt
eksamen, dersom slik eksamen arrangeres. Gyldig fravær i denne sammenheng kan
være treningssamlinger og konkurranser.
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HVL vil så langt det er mulig og rimelig bidra til at toppidrettsutøvere etter søknad kan
avlegge eksamen utenfor campus dersom de er på samlinger eller konkurranser.

6. Kontaktpersoner

Olympiatoppens kontaktperson er Tonje Hinze, email: tonje.hinze@olympiatoppen.no
og mobil 92 40 42 92.

HVL sin kontaktperson er Nina Mønstre, epost: nmon(ahvl.no, telefon 55 58 72 04.

7. Avtalestart og varighet

Avtalen gjelder fra og med tidspunktet for undertegnelse av avtalen og løper inntil en av
partene sier den opp. Oppsigelse av avtalen skal skje i god tid før søknadsfrist på studier
og senest innen 1. februar gjeldende år.

Dato: 22.03.17

Øvre' ø
Toppidrettssjef
NIF/Olympiatoppen

Berit Rokne
Rektor HVL
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