
    
   

 

 

 

Rådgivning av dine midler i løperfondet. 

SpareBank 1 SMN sine rådgivere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Eldar Rønning 
Telefon 917 73 537 

E-post: Eldar.ronning@smn.no 

 

Private Banker og tidligere skiløper. 

Eldar har penger i løperfondet og her er 

hans kommentar: 

«Om jeg hadde fått rådgivning når jeg 

var aktiv skiløper ville jeg gjort andre 

disponeringer. Dette ville utgjort en  

forskjell for mine midler i dag».  

 

 

Øyvind Thomassen 
Telefon 977 90 604 

E-post: Oyvind.Thomassen@smn.no 

 

Private Banker med 21 års erfaring på 

området.  

I tillegg er han utdannet og jobbet som 

skatterådgiver i  Skatteetaten i 11 år. 

Han har penger i Løperfondet og denne 

kommentaren: «Om jeg hadde fått 

rådgivning den gangen jeg var aktiv 

skiløper ville jeg gjort andre disponeringer 

som ville utgjort en  forskjell i dag 
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Rådgivning investering i fond 

Du kan få rådgivning om investering i fond om du minimum har kr 750 000 innestående i 

bankinnskudd. Beløp over dette kan plasseres i fondsordningen som tilbys. 

 

Helhetlig rådgivning til utøverne 

Dedikerte rådgivere i Trondheim (beskrevet på side 1) er tilgjengelig på telefon. 

  

Om det er ønskelig kan rådgiverne i SpareBank 1 SMN holde en felles årlig 

presentasjon/gjennomgang med utøvere som har midler i fondet. 

 

Om ønskelig kan utøverne også få personlig møte i Trondheim eller telefonmøte med rådgiverne som 

har spisskompetanse på idrettsutøveres økonomi og gjeldende regelverk. 

Vi ønsker å se helheten i utøvers økonomi herunder inngår blant annet lønnsinntekt (opptjening av 

pensjonspoeng), utøverfond, stipend, private sponsoravtaler, premiepenger fra utlandet, 

skattemessige disposisjoner, næringsinntekt og selskapsstruktur. 

 

Informasjon ved plassering i fond 

Bevaring av hovedstol vil være utgangspunktet for vår rådgivning og eventuelle fondsplasseringer vil 

hensyn ta utøvers økonomi, alder og behov. Løsningsforslaget vil bli utarbeidet gjennom en 

kartlegging av risikoevne og risikovilje.  

Opptjening i løperfondet skjer normalt i en kort periode. Regler sier at utøver må ta ut alle midlene i 

løperfondet innen 6 år etter avsluttet karriere. Dette kan medføre skattemessige tilpasninger og 

legger grunnlag for rådgivingen. 

 

Fondsalternativer 

Ved personlig rådgivning vil den enkelte utøver kartlegges i forhold til risikovilje og risikoevne. Ut fra 

dette vil rådgiver tilby et løsningsforslag med utgangspunkt i aksje- og rentefond og ofte også en 

kombinasjon av disse. Det tilbys fond som er forvaltet av ODIN Forvaltning (https://odinfond.no) og 

under ser du fondsutvalget:  

- 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. 

- KLP AksjeGlobal Indeks som er et globalt Indeksfond. 

https://odinfond.no/

