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   Vernepliktsverket  
 
 

Linker: www.idrett.no        www.vpv.mil.no    www.olympiatoppen.no
 
 
 
Særforbund       Steinkjer, 25. april 2008 
 
Gjenpart 
OLT v/Erling Rimeslaatten 
 
FRITAK FRA FØRSTEGANGSTJENESTE FOR TOPP-
IDRETTSUTØVERE 
 
Avtale: 
Forsvaret og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) inngikk 1. februar 2005 
en samarbeidsavtale for å støtte unge vernepliktige toppidrettsutøvere i idrettssatsingen. Det vil si at inntil 
250 toppidrettsutøvere årlig kan gis anledning til å bli fritatt for førstegangstjeneste i Forsvaret. Utøverne 
vil da bli overført til vernepliktsreserven og får ikke innkalling i fredstid (frem til 28 år). 
 
Søknadsberettiget/saksgang: 

 Dette gjelder utøvere som har vært på sesjon og ennå ikke avtjent førstegangstjeneste. NIF 
og Vernepliktsverket (VPV) vil i samarbeid avgjøre hvem som skal kunne gis slik fritak. 

 Det er svært viktig at særforbundene, kretser og lag orienterer aktuelle kandidater slik at 
alle som ønsker fritak med bakgrunn som toppidrettsutøver, må sende sin søknad direkte 
til sitt særforbund innen fastsatt frist, 1. februar 2009. 

 Særforbundene prioriterer deretter søknadene og sender disse innen 15. februar 2009 til 
Olympiatoppen Midt-Norge adr Elvenget 20, 7716 Steinkjer. 

 Erfaringene fra siste års inntak var at enkelte særforbund manglet søkere på dette 
tilbudet. Det anbefales å ha en kontaktperson/saksbehandler innen hvert særforbund. 

 Det var i overkant av 330 søkere fra 41 idretter under siste inntak. 

 NIF/OLT`s saksbehandler er Audun Kolstad mailadr audun.kolstad@olympiatoppen.no. 

 Særforbundene meddeler svar til de som ikke blir tatt inn i ordningen. De søkere som 
innvilges fritak blir tilskrevet av VPV. 

 Dersom utøveren ikke ønsker fritak, blir vedkommende innkalt til vanlig 
førstegangstjeneste uten spesielle rettigheter for toppidrettsutøvere. 
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Informasjon: 

 NIF legger ut informasjon med søknadsskjema i hjemmesidene til Olympiatoppen. Det 
anbefales sterkt at dette også gjøres i særforbund og særkretsers sider. Gjerne med en fast 
link med eks. Toppidrett/Forsvaret som er lett å finne frem til. 

 Forsvaret legger ut tilsvarende informasjon i Vernepliktsverkets hjemmesider. 

 NIF`s saksansvarlig, Audun Kolstad oversender direkte informasjon til følgende 
videregående skoler: 

- NTG 

- Wang Toppidrettsgymnas 

- Oppdal 

- Hovden 

- Meråker 

- Heimdal 

- Nordreisa 

- Steinkjer 

- Åsane VGS, Bergen 

- Voss VGS 

- Toppidrettsgymnaset i Telemark 

Søknadsskjema og informasjon for aktuelle søkere er vedlagt. 

Dette foreligger også på OLT hjemmesider. (www.olympiatoppen.no) 

Med hilsen 

 Audun Kolstad (s)                                                                               
Ansvarlig toppidrett - Forsvaret 

Esten Kolstad (s) 
Sekretær 
 

 
           
 
 


