POLITIET
sendes til Politimesteren i __________________ politidistrikt
A
Hvem
attesten
gjelder for

Navn
Bostedskommune

Bopel
Bopel de siste 5 år
Født
dag

mnd.

år

Personnummer

Yrke/tittel

B
Formålet
med
attesten

Søknad om politiattest
for idrettslag i Norges idrettsforbund
og olympiske og paralympiske komité

Fødested

Eventuelt tidligere slektsnavn

Arbeidssted

Tlf. nr. arb. sted

Det bekreftes at søker er aktuell for å utføre oppgaver for _______________ [navn på idrettslag]
som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med
utviklingshemming, jf. forskrift om strafferegistrering § 12 bokstav p.
Attesten skal ikke brukes i annen forbindelse enn det om er angitt her.
Det bekreftes at idrettslaget er medlem av NIF med lov i overensstemmelse med NIFs lovnorm.
Kontaktperson i idrettslaget: _____________________ telefon:_______________________
_________________________________

C
Samtykke

_______________________________

Sted og dato			

Idrettslagets underskrift og evt. stempel

Undertegnede gir herved idrettslaget tillatelse til å fremsette søknad om politiattest på mine
vegne. Jeg er kjent med at attesten sendes meg og at den straks skal fremvises for idrettslaget.
Jeg aksepterer at idrettslaget skriftlig nedtegner
 at jeg har fremvist en politiattest
 opplysning om at vandelen er kontrollert og ansett tilfredsstillende og at disse
opplysningene lagres på forsvarlig måte sammen med idrettslagets øvrige dokumenter.

D
Merknader
ved
behandling
av
søknaden

E
Vedtak

_________________________________
Sted og dato		

_________________________________
Søkerens/foresattes underskrift

SKRIV IKKE HER (Dette feltet er for politimyndighetenes notater)

Attest er utstedt

Journalnr.:

Attest er avslått

__________________________
Dato og år
_________________________________
Sted og dato

_________________________________
Underskrift

Veiledning til utfylling av skjemaet (skal ikke sendes til politiet)
Idrettsstyret har med hjemmel i strafferegistreringsforskriften § 12 nr.4 p) vedtatt at alle idrettslag
fra og med 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver
for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med
utviklingshemming. Dette omfatter både personer som skal påta seg nye oppdrag for laget og
personer som er i et løpende oppdrags-/ansettelsesforhold for laget. Med mindreårige menes
personer under 18 år.
Idrettslaget skal kun benytte denne blanketten. Blanketten kan lastes ned fra
www.idrett.no/politiattest eller fremskaffes ved henvendelse til den lokale politistasjonen.
Punkt A og C skal fylles ut og undertegnes av den aktuelle personen.
Punkt B skal fylles ut av idrettslaget. Person oppnevnt av styret skal undertegne på skjemaet.
Punkt D og E er forbeholdt politiet.
Blanketten skal straks etter undertegning sendes av idrettslaget med alminnelig post til politiet.
Politiattest utstedes av politiet i det politidistrikt søkeren bor. Adressen til politidistriktet finnes på
www.idrett.no. Idrettslaget kan sende inn flere søknader i samme postforsendelse til politiet.
Politiattesten returneres i posten til hver søker til den adresse søkeren oppgir i søknaden.
Svar på eventuelle spørsmål om innhenting av politiattester finnes på www.idrett.no/politiattest
eller på tlf. 800 30 630.

