TIL ALLE IDRETTSLAG

SAMARBEID OM NORGESLØPET
Arrangement er en viktig inntektskilde og motivasjon for de fleste idrettslag. Idrettslagene er
presset økonomisk og også innenfor arrangement er det uheldige utviklingstrekk, blant annet
med private aktører som starter attraktive arrangement i konkurranse med idrettslagene.
Idrettens beste mottrekk er å utvikle nye gode arrangement og nye samarbeidsformer
Ull/Kisa ønsker å utvikle oss – spesielt innen ungdomsidretten og arrangement er vår viktigste
inntektskilde. Vi har et strålende arrangørkorps som er kjent for å gjennomføre gode tekniske
arrangement. Utfordringen er å utvikle nye attraktive arrangement og nye samarbeidsformer
med andre aktører.
Idrettslagene er en slik aktør – kanskje den viktigste.
Ull/Kisa har gjort en avtale om å ta over Norgesløpet. Vi har utviklet en mosjonsstrategi som
ligger på vår nettside www.norgeslopet.net og vi har ambisjoner om å utvikle NORGE –
konseptet til noe som både vi og andre idrettslag kan ha glede av. Vi har to års
utviklingshorisont før vi oppsummerer og velger veien videre.
Vi ønsker samarbeid på flere fronter:
-

Næringsliv
Familier
Skoler
Idrettslag
Vennegjenger
Osv.

Opplysninger om alle konkurransene ligger på vår nettside.
Vi har utviklet et virkemiddel – UKI – Tabellen – som også ligger på nettsiden sammen med
en beskrivelse av hensikt og virkemåte for tabellen. Denne tabellen er utviklet for å utvikle
nye konkurranseformer som er noe mer enn «å løpe raskest mulig mellom to punkter».
Tabellen tar hensyn til alder og kjønn.

Vi ønsker samarbeid med flest mulig idrettslag – på to områder :

1) KONKURRANSER
-

På vår nettside ligger en beskrivelse av mulige interne konkurranser i det enkelte
idrettslag i tillegg til en konkurranse som vi arrangerer mellom idrettslagene.

2) REKRUTTERING AV DELTAGERE
-

På nettet ligger en beskrivelse av hvordan det gjennomføres. Opplegget er at det
idrettslaget som skaffer deltageren får 40 % av netto startkontingent etter
lisenskostnader. Ideen er at dette kan bli en enklere inntektsbringende
dugnadsjobb for det enkelte idrettslag enn å gjennomføre egne arrangement med
økonomisk risiko..

Som sagt vi ønsker et godt samarbeid med idrettslagene og vil bruke to år på å bygge opp
konseptet. Vi tar selvsagt imot impulser til forbedringer og innspill til nye ideer.
Ser fram til et konstruktivt samarbeid
Hilsen Ull/Kisa Friidrett
Ivar Egeberg
Leder

