
Forslag til ansvarsfordeling mellom Mjøs-o og arrangørklubb på Nammo-

cup! 

Dette er et forslag til ansvarsfordeling mellom Mjøs-o og arrangørklubb på Nammo-cup. 

Håpet er at dette kan spare begge parter for usikkerhet og gjøre planleggingen av løpene så 

enkel og praktisk som mulig. 

Mjøs-o sitt ansvar:    

• Koordinator bestiller leder- og spesialtrøyer.  

• Koordinator oppretter arrangementene i eventor og lager felles innbydelse med 

oppmøtested. Alle arrangementene skal være i eventor før 1.mars.  

• Mal til PM sendes fra koordinator til arrangør senest 4 uker før løpet.  

• Kontroll av løyper. Arrangør sender over løypene til koordinator senest to uker før 

løpet.  

• Mjøs-o kan være behjelpelig med Livelox hvis arrangørklubb ønsker dette. Gi i såfall 

beskjed til koordinator senest to uker før løpet.  

• Koordinator bestiller og leverer ut startnummer til arrangørklubbene. 

• Sørge for at trøyeseremonien blir holdt i god tid før første start slik at alle aktuelle 

løpere får anledning til å delta.  

• Mjøs-o ordner anlegg og stiller med speaker, men hvis arrangørklubb har en fast 

speaker med anledning til å stille er det ikke noe i veien for at dette blir gjort.  

• Mjøs-o stiller med reklamebanner og vimpler for sponsorer. Det skal legges til rette 

fra arrangørklubb for at dette er mulig å få satt opp godt synlig på arena.  

• Mjøs-o oppdaterer poenglister etter hvert løp.  

• Koordinator vasker trøyer mellom hvert løp.  

Arrangørklubb sitt ansvar:  

• Arrangørklubb har ansvar for å stille med løpsleder, løypelegger, egen tidtaker samt 

øvrig personell som kreves for å arrangere Nammo-cup.  

• Arrangørklubb legger ut PM i god tid før løpsstart, helst en uke før.  

• Tydelig presisering i PM om hvilke strekk som er spurt og spesialstrekk. Fordel hvis 

spurtstrekkene ikke er for korte, vil da kunne unngå mange løpere på samme tid. 

• Startlister legges ut mandag kveld etter at ordinær påmeldingsfrist for onsdagsløp har 

gått ut.  

• Sende løyper til koordinator for kontroll senest to uker før løp.  

• Arrangørklubb stiller med strøm til tidtaking og anlegg.  



• Arrangørklubb ordner om mulig Livelox.  

• Arrangørklubb stiller med frukt og løperdrikke til løpere etter målgang, gitt bedring på 

dagens smittevernregler (tips: bruk idrettsfrukt fra Bama med mulighet for 60% 

refusjon). Ta kontakt med koordinator ved spørsmål.   

 

 

 


