
Orientering til deltakere i løperfondet om muligheten for investeringer i fond  

 

Løperfondets styre har over tid vurdert alternative plasseringer av innskudd i løperfondet og enkelte 

deltakere har allerede benyttet alternative former for plassering av sine midler innenfor rammer som 

styret mener er forsvarlig.  

 

Hensikten med løperfondet er oppsparing av midler for senere bruk, forbundet med skatteutjevning 

som skal bidra til en jevnere inntektsfordeling over tid for den enkelte utøver. Sikring av løperfondets 

midler anses derfor som viktig og fondets styre vil derav være svært forsiktige med å tillate 

«spekulasjon» som kan medføre store fremtidige tap. Samtidig har man registrert at flere ønsker å ta 

noe høyere risiko for, om mulig, å øke inntjeningen sammenlignet med å ha alle midler på 

bankkonto. I samarbeid med rådgivere i Sparebank1SMN har styret derfor identifisert 

fondsalternativer som ivaretar en akseptabel risikoprofil. De aktuelle fond som forvaltes av ODIN 

Forvaltning er:  

- ODIN Aksje  som inneholder 100 % aksjer. 

- ODIN Horisont som inneholder 75 % aksjer og 25 % renter. 

- ODIN Flex som inneholder 50 % aksjer og 50 % renter 

- ODIN Konservativ som inneholder 25 % aksjer og 75 % renter. 

Før man investerer i fond er det imidlertid en forutsetning at utøver har mottatt rådgivning hvor man 

blant annet vurderer risikovilje, risikoevne og kartlegger hvor i karriereløpet utøver befinner seg. 

Investering i fond betinger også at utøver har minimum kr 750 000 innestående på sin 

løperfondskonto og at overskytende eventuelt kan plasseres i fond. Bakgrunn for denne betingelsen 

er at utøver skal ha likvide midler tilgjengelig for å dekke sine løpende kostnader.   

 

Dedikerte rådgivere i Sparebank1SMN bistår med rådgivning til utøvere som vurderer å investere i 

fond.  De kan også tilby økonomirådgivning til øvrige deltakere i løperfondet. Se egen informasjon 

om rådgivning hvor man også finner kontaktdata til aktuelle rådgivere. 

 

Det presiseres at den enkelte utøver selv er ansvarlig for eventuell beslutning om å plassere penger i 

fond.  
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