Til alle o-klubber!
Dette skrivet er sendt til:
 alle o-klubber ved leder (hentet fra Sportsadmin)
 til alle løpsledere som er lagt inn i Eventor for o-løp i april
 alle kretsledere
Vi ber om at leder i klubben forsikrer seg om at alle løpsledere i klubben, uavhengig av når løpet
arrangeres mottar dette skrivet.

LØPSAVGIFT OG LØPSRAPPORT
På Norges Orienteringsforbunds ting i mars ble følgende oppdaterte modell for løpsavgift vedtatt:
”Løpsavgiften fastsettes til 30% av påmeldingskontingenter et o-løp tar inn. Avgiften betales av alle
o-løp fra og med 01. april 2012. Påmeldingskontingenter der deltakeren betaler mindre eller lik kr 30
skal ikke inngå i betalingsgrunnlaget.”
Hva blir endringen?
Gammel modell:
Løpsavgift: 30% av påmeldingskontingenter på krets-, nasjonale og internasjonale o-løp. I
Hovedløpet kr 30 og i NM kr 60 for hver påmeldte deltaker. Nærløp og andre mindre løp var unntatt
løpsavgiften
Oppdaterte modell:
Løpsavgift: 30% av påmeldingskontingenter på alle løp. Unntak: Påmeldingskontingenter der
deltakeren betaler mindre eller lik kr 30. Det skal ikke betales løpsavgift på treninger og
treningssamlinger. Treningsløp med påmelding og startkontingent høyere enn kr 30 er pr definisjon
nærløp.
Hvorfor endringen?
Over flere år har stadig flere arrangører nedgradert kretsløp til nærløp for å unngå å betale løpsavgift
og beholde pengene selv. Dette har blitt oppfattet urettferdig overfor andre arrangører av tilsvarende
løp som har betalt løpsavgift.
Prosess:
Prinsippet om at det skal betales løpsavgift er historisk sett lang i norsk orientering. Det ble etter
vedtak på Kretsledermøtet 2010 nedsatt et utvalg med representanter fra lag, kretser og forbund som
skulle legge fram et forslag til framtidige løpsavgiftmodell. Etter bred støtte til utvalgets forslag på
Kretsledermøtet 2011, ble endelig vedtak fattet på Forbundstinget i mars 2012. Det er viktig å
poengtere at løpsavgiften ikke skal bidra med større andel av inntektene enn tidligere. Så hvis alle
solidarisk følger opp løpsavgiften, vil forbundstinget kunne revidere %-satsen på et senere tidspunkt.
Hva brukes midlene til?
Løpsavgiften er blant annet med på å finansiere landslag, utvikling av arrangementer og sentrale
systemer som Eventor. I andre idretter kan denne avgiften være lisensordning eller klubbkontingent. I
o-idretten har vi valgt å avgiftsbelegge deltakerne på o-løp, derav navnet løpsavgift. Den mest
effektive metoden for å samle inn disse pengene er å legge en avgift på hver enkelt løpsdeltakelse
og la arrangørene samle den inn.

Det vises til følgende regler og forskrifter:




Konkurranseregler orientering
Forskrifter for påmelding, avgifter, premiering og resultatservice
Regler for løpsavgift

Du finner alt dette Her
Løprsrapportskjema
NB!!! Vi ber om at alle arrangører sender inn løpsrapportskjema og rapporterer inn all
løpsdeltakelse, uavhengig om det skal betales løpsavgift eller ikke. Dette for å kunne dokumentere
all vår aktivitet.

Vennlig hilsen
Norges Orienteringsforbund
Jeppe Hansson

