
Study in the USA!

Idrettsstipend 

EducationUSA gir råd om all utdanning i USA

På nettsiden kan du booke gratis veiledningstime samt finne 
mer informasjon om studier i USA. Du kan melde deg på 
nyhetsbrev og få informasjon om viktige frister og spennende 
arrangementer.

EducationUSA Norway er din offisielle kilde til informasjon 
om studier i USA, organisert av U.S. State Department. 
EducationUSA tilbyr nøyaktig, bred og oppdatert informasjon 
om utdanningsmuligheter i USA, ved alle akkreditert 
universiteter og colleges i USA. 

I Norge er det to EducationUSA kontorer: på den amerikanske 
ambassaden og hos Norge-Amerika Foreningen (NORAM).

Bestill gratis veiledning og les mer om studier i USA her: 

EducationUSA Norway  
(U.S. Embassy Oslo)

Nettside Education.USA.no
E-post osloedu@state.gov
Sosiale medier
  EducationUSANorway
  EducationUSA_Norway

Norge-Amerika Foreningen 
(NORAM)

Nettside NORAM.no
E-post info@noram.no
Sosiale medier 
  noramscholarships
  noramscholarships 
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Amerikanske universiteter har idrettslag på toppnivå. 
Utøverne på disse lagene er regnet som amatører og 
blir ofte kalt for «student-athletes», nettopp fordi de 
både studerer og driver idrett på samme tid. I mange 
tilfeller får de stipend for å drive idretten sin mens de er 
studenter. Høres dette fristende ut for deg?

Det er fullt mulig for norske studenter å få idrettsstipend i 
USA, men det krever litt innsats fra din side. Du kan finne 
mer informasjon på våre nettsider, Education.USA.no/
idrettstipend. 

Universitetsidrett i USA blir organisert av forskjellige 
paraplyorganisasjoner som igjen er delt inn i divisjoner. 
Innenfor hver divisjon konkurrerer universitetene mot 
hverandre i forskjellige regionale inndelinger, kalt 
«conferences». Skoler og utøvere må følge regelverket til 
den enkelte paraplyorganisasjon. 

De største heter:
• National Collegiate Athletic Association (NCAA)
• National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA)
• National Junior College Athletic Association (NJCAA)

Les mer om organisasjonene på Education.USA.no/
idrettstipend

Aktuelle idrettsgrener
Ikke alle idretter utøves i USA, men noen av de aktuelle 
idrettene for nordmenn kan være for eksempel ski, 
fotball, tennis, golf, ishockey og friidrett. Du kan også få 
stipend i mange andre idretter. 

Stipend blir delt ut av den enkelte universitetet. Hver 
idrett eller hvert lag på det enkelte universitetet har et 
visst antall stipend de kan dele ut. Stipend kan dekke 
hele eller deler av studentens samlede utgifter som f.eks. 
skolepenger og levekostnader. 

Kan du få idrettsstipend?
Det er en del ting du må vite om deg selv før du 
begynner å lete etter skoler. 

• Har du gode nok karakterer til å komme inn på 
universitetet du er interessert i? 

• Hvor god er du i din idrett? Sammenlign dine 
egne resultater med de andre på laget ditt, med 
norske utøvere og med utøvere ved amerikanske 
universiteter. 

• Er du amatør? Hvis du har spilt på lag med 
profesjonelle eller mottatt penger for å drive idretten 
din, kan det påvirke amatørstatusen din og dermed 
mulighetene for å få stipend.

Hvordan søke?
Når du søker om stipend er det ikke nok å skrive til 
treneren på laget. Søker forholder seg til tre instanser:
1. Treneren og laget. 
2. NCAA eller NAIA, som klarerer om du som utøver  
 er kvalifisert for stipend basert på akademiske  
 og idrettslige kriterier. 
3. Universitetet: Du må søke på opptak som vanlig student. 

Les mer om hvordan du finner universiteter og hvordan  
du søker på våre nettsider: Education.USA.no/idrettstipend 
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