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Norges Gymnastikk- og Turnforbund 

 

Kriterier toppidretts- og utviklingsstipend OL-grener 
Vedtatt i styremøte 26. januar 2022 
 
 

1. Generelt 
 

1.1. Formål 
Stipend skal bidra til at utøver skal kunne satse tilnærmet 100% på aktiviteten frem mot høyeste 
målsetninger innen toppidrett i grenen som framkommer i respektive landslagsmodell. I tillegg er formålet å 
bidra til å beholde utøvere på høyeste nivå aktive lenger. 
 
 

1.2 Stipendet skal brukes på 
Tilrettelegging for satsingen slik at jobb eller eventuelle studier ikke går ut over satsingen. 
 
 

1.3 Tildelingsprosedyre 
Stipendet kan tildeles etter en helhetsvurdering av flere kriterier og etter samtale med utøver, trener, 
eventuelt foresatte og klubb. 
 

Stipendet er ikke søkbart, men tildeles kun de aller beste seniorutøverne vurdert av landslagssjef (junior i 
tillegg ifm. B-stipend/utviklingsstipend turn kvinner og turn menn). 
 

Stipendet tildeles for 12 måneder av gangen og det gjøres en årlig vurdering. Stipendet kan gis over en 
lengre periode i spesielle tilfeller. Offentliggjøring av stipend gjøres desember/januar hvert år med 
helhetlig evaluering i mai/juni. Ved eventuelle skader foretar landslagssjef, i samarbeid med helseteam, 
vurderinger av lengden på stipendet slik at utøveren kan ivaretas på en best mulig måte. 
 
 

1.4 Generelle krav til utøver 
 a. Følge NIFs og NGTFs verdier. 
 b. Ha individuelle målsetninger og planer som utarbeides i samarbeid med ansvarlig trener og 
  landslagssjef over minimum en OL syklus. 
 c. Føre treningsdagbok. 
 d. Ha en livssituasjon som tilsier at man kan ha hovedfokus på å satse på sin aktivitet iht. mål. 
 e. Ha en karriereplan, et eventuelt deltidsstudie / en jobb som er tilpasset aktiviteten. 
 f. Fortrinnsvis ferdig med videregående skole. 
 g. Følge Olympiatoppens retningslinjer for kosthold og eventuelle bruk av kosttilskudd. 
 h. Fullført WADA sin e-læring Adel. 
 i. Utøveren er forpliktet til å etterleve de til enhver tid gjeldende dopingbestemmelser, herunder 
  NIFs, WADAs og FIGs dopingbestemmelser. 
 j. Være en god ambassadør for NGTF. 
 
 

1.5 Egenandeler ifm. treningssamlinger landslag 
Den/de som tildeles stipend betaler ikke egenandeler ifm. treningssamlinger i regi av landslaget. 
 
 

1.6 Stipendet kan stoppes eller fratas utøver ved 
 a. At utøver ikke lenger oppfyller et eller flere avtalte kriterier for tildeling av stipend. 
 b. Stipendet kuttes umiddelbart og tidligere tildelte stipend må tilbakebetales hvis utøver avlegger 
  positiv dopingprøve og blir dømt i henhold til idrettens dopingbestemmelser.  
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2. A-stipend 
 

2.1 Resultat-/prestasjonskrav 
Resultater som normalt kan utløse tilbud om A-stipend: 
 

Turn kvinner: Kvalifisert til OL-deltakelse, eller mangekampfinale i EM eller VM (blant de 24 beste). 
 

Turn menn: Kvalifisert til OL-deltakelse, eller mangekampfinale i VM (blant de 24 beste) eller 
  individuelle finaler i EM / VM (blant de 8 beste). 
 

Rytmisk gymn.: Kvalifisert til OL-deltakelse, eller mangekampfinale i EM eller VM (blant de 18. beste). 
 
 

2.2 Beløpsstørrelse A-stipend 
Kr. 120.000,- til hver utøver. 
 

2.3 Utbetaling 
Honoraret utbetales med kr. 10.000,- pr. måned. Skatt trekkes fra beløpet iht. gjeldende regler. 
 
 
 

3. B-stipend/utviklingsstipend 
 

3.1 Resultat-/prestasjonskrav 
Resultater som normalt kan utløse tilbud om B-stipend/utviklingsstipend: 
 

Turn kvinner: a. Realistisk individuell utviklingsplan som fører til høyt internasjonalt nivå. 
 b. Vise utvikling ifølge planen mot et høyere nivå på øvelsene og et oppnådd 
  poengnivå som kan gi deltakelse i fremtidig OL. 
 c. Utøver på junior- eller seniorlandslag. 
 d. Prioriterer mangekamp. 
 e.  Vise mulighet til å kunne oppnå Olympiatoppens krav til individuelle stipend. 
 

Turn menn: a. Oppnådd minimum 79 poeng i internasjonale konkurranser. 
 b. Vise utvikling mot et vanskenivå på øvelsene og et oppnådd poengnivå som gir 
 resultater på høyt internasjonalt nivå, og deltakelse i fremtidig OL. 
 c. Utøver på junior- eller seniorlandslag. 
 d. Prioriterer mangekamp. 
 e. Vise mulighet til å kunne oppnå Olympiatoppens krav til individuelle stipend. 
 

Rytmisk gymn.: a. Vise utvikling mot høyt internasjonalt nivå og redskapsfinale i offisiell World cup. 
 b. Vise utvikling mot et høyere nivå på øvelsene og oppnådd høyere poengnivå som 
  kan gi kvalifisering til deltagelse i fremtidig OL. 
 c. Utøver på seniorlandslag. 
 d. Vise mulighet til å kunne oppnå Olympiatoppens krav til individuelle stipend. 
 e. Overholder spilleregler utarbeidet av utøver selv i samarbeid med NGTF. 
 
 

3.2 Beløpsstørrelse B-stipend/utviklingsstipend 
Kr. 60.000,- . Beløpet kan gis som et helt stipend eller som et delvis stipend. 
 

3.3 Utbetaling 
Honoraret utbetales med inntil kr. 5.000,- pr. måned. Skatt trekkes fra beløpet iht. gjeldende regler. 


