Arrangørseminar 2017
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1000 Velkommen
1005 Status VM 2019 – erfaringer salg
1030 NM sprint – 3 øvelser, 1 arena, sperringer
1100 NM sprint – kontrollør rollen
1130 NM sprint – synlighet
1200 NM-uka, Halden
1230 Lunsj
1330 NM-uka forts
Kaffe
1400 O-Festivalen
1500 Nytt fra NOF, oppsummering, årets arrangement
1530 Hjem

NYTTIG FRA NOF
•
•
•
•

Arrangørmanual 2018
Arrangørveileder – ny høsten 2014
Eventor – påmelding med 2 brikker
Utstyr fra NOF
–
–
–
–
–

7 stk eLink – fri bruk
7 stk ePost – fri bruk
Lokalt nettverk på arena – fri bruk (Telenor)
30 stk tuchfree enheter, sprint – fri bruk
Liveresultater

NYTTIG FRA NOF
• Hovedarrangører 2018 bes lage logo og opprette
hjemmeside
• Ny avtale med Sport8/Noname/Inov8 (fra 2017)
se neste side
Husk at i alt skriftlig materiale så skal logoene til
disse være med
• Arrangøravtaler lages og sendes ut snarest nå
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•
•

•

•
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Arenasalg
Fra og med 2017 sesongen har Sport8 eksklusiv rett til å være på tilstede på alle arenaer på
hovedarrangementene med stand/utsalgstelt. (som hovedarrangement regnes VM, EM, WC, NM
og O-festivalen)
Unntatt fra eksklusivitet er ordinære breddekonkurranser, der mesterskap eller WC er innlagt for
eliten.
Sport8 skal ha god plassering sentralt på samlingsplass. Priser for dette er nevnt nedenfor, og
betalingen skal i sin helhet gå til arrangørklubb.
Priser for salg på arena:
Arrangør får ikke noen fast sum for retten som gis til Sport8 på arena, men en provisjon av salget
etter følgende:
Provisjon
Arrangøren mottar provisjon på 7% av Sport8 sin brutto omsetning på arrangementet. Ved
omsetning over 400.000,- økes provisjonen til 12% for det overskytende dette beløpet.
For arrangementer der Sport8 ikke har eksklusivitet mottar arrangøren provisjon på 4% av
Sport8 sin brutto omsetning på arrangementet. Ved omsetning over 400.000,- økes provisjonen
til 8% for det overskytende dette beløpet.
Ved manglende tjenester og ytelser fra arrangør, som beskrevet i avtalen, reduseres provisjonen
forholdsmessig.
Honorar
Sport8 betaler kr. 120,- pr. person/time for riggehjelp og vakthold på arena. Betaling ytes i form
av gavekort i Sport8.
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EKSEMPLER NM MELLOM 2017

VINNERTIDER I SPRINT
• Eneste «sikre» måte å få korrekte vinnertider i sprint er å
måle beste veivalg gjennom hele løype og ta litt høyde
for stigning.
• NM Tønsberg
– H 21 løpt distanse 4240 (3140 luft) vinnertid 16:55, 102m
– D 21 løpt distanse 3770 (2730 luft) vinnertid 16:12, 90m
– H 20 løpt distanse 4266 (2860 luft) vinnertid 15:33, 97m

• VM sprint i Scottland
– H 21 løpt distanse 4100 meter, vinnertid 13:12, 25m
– D 21 løpt distanse 3800 meter, vinnertid 13:32, 25m
Rauland
– H 20 løpt distanse 4257 (2910 luft) vinnertid 14:31 85m

