Hei!
Det begynner å nærme seg fristen for å søke (1. feb) og oversendelse av prioriterte søknader
(15. feb).
Sender derfor en påminnelse om overnevnte sak. Håper dere er aktive og informerer aktuelle
kandidater slik at vi holder tidsfristene og har et fortsatt ryddig og godt forhold til Forsvaret.
Mange særforbund har allerede dette på sine hjemmesider og dette anbefales sterkt.

FRITAK FRA FØRSTEGANGSTJENESTE FOR TOPPIDRETTSUTØVERE
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: (Forkortet versjon av tidligere utsendt mail
20. apr 09)
¾ Dette gjelder mannlige utøvere som er 18 år og ikke har avtjent førstegangstjeneste.
¾ NIF og Vernepliktsverket (VPV) vil i samarbeid avgjøre hvem som skal kunne gis slik
fritak.
¾ 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 2010.
¾ Særforbundene prioriterer deretter søknadene og sender disse pr brev innen 15. februar
2010 til Olympiatoppen Midt-Norge adr Elvenget 20, 7716 Steinkjer. Særforbundene
kan også scanne inn søknader med påtegning å sende disse direkte til sekretær Esten
Kolstad mailadr: ejkols@online.no.
¾ NIF/OLT`s saksbehandler er Audun Kolstad mailadr
audun.kolstad@olympiatoppen.no
¾ Særforbundene blir tilskrevet innen 10. mars 2010 om resultatet og meddeler selv svar
til de som ikke blir tatt inn i ordningen. De søkere som innvilges fritak blir tilskrevet
direkte av VPV.
Søknadsskjema og orientering foreligger også på OLT hjemmesider.
(www.olympiatoppen.no (– For utøvere – Utdanning, arbeid og førstegangstjeneste –
fritak fra førstegangstjeneste))
Med hilsen
Audun Kolstad (s)
Ansvarlig toppidrett - Forsvaret
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Sekretær
E-mail: ejkols@online.no
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