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Introduksjon
UiO Paintballforening er en ny forening ved UiO som fokuserer på å arrangere sosiale og
sportslige paintballarrangementer for studentene ved UiO. V
i jobber for å skape et godt
miljø rundt paintball for studenter, både sosialt og profesjonelt. Det skal være hyggelig,
spennende, krevende og ikke minst kjempegøy å spille paintball sammen med andre
studenter i UPF.
Vi ønsker å bidra til å gjøre årets fadderuke enda bedre og morsommere enn den noen
sinne har vært tidligere. Derfor vil vi sette opp en sikkret paintballbane slik at IFIstudenter
kan spille paintball når det ikke er noe annet på fadderukeagendaen. Vi vil også kunne tilby
en post i IFIolympiaden. Vi tror at dette kan berike opplevelsen og inntrykket av fadderuken
på IFI for både gamle og nye studenter.

Søknad
For å få til dette trenger vi støtte til å leie inn utstyr.
Vi søker herved om 45 520 kroner i støtte for at IFIstudenter skal kunne spille paintball i
fadderuken. Siden dere sponser IFI arrangementer og studenter foreslår vi at det er gratis å
spille for IFI studenter og koster penger for alle andre som vil prøve. Vi er åpne for innspill og
forslag. Eventuelle inntekter og resterende midler fra prosjektet vil bli tilbakebetalt.

Informasjon om hva vi søker støtte til
Banen vil være åpen fra kl. 12 16.00 fra mandag 10. august til torsdag 14.august. Vi
kommer alltid til å ha minst to personer som passer på at alt foregår på en sikker og
forsvarlig måte.
Dette søker vi støtte til:
●

●

●

●
●

●
●
●

Masker:
○ 8 masker slik at 6 spillere kan spille om ganger samtidig som to dommere er
på banen
○ Dette dekker minimumskravet om beskyttelse under spill
Markører og tilbehør:
○ 6 markører
○ 6 magasin
○ 6 tanker
○ batterier
○ løpskondom (standard beskyttelse)
Gjerde/Nett og stolper:
○ 6 stolper som holder nettingen på plass
○ 6 meter høy netting som går rundt hele banen
Bane:
○ Inkluderer 30 oppblåsbare vern
Lufttank
○ 1 tank som rommer
○ Denne brukes til å fylle opp tankene til markørene med luft
Liten kompressor:
○ denne trenger vi for å fylle vernene.
Container til å beskytte utstyret om natten
○ Dette er et krav for å få leie utstyret.
Ball:
○ 48 esker med ball
○ Vi kjøper ikke inn alt med en gang, og ser an hva vi trenger ut i fra
etterspørselen.

Utregning av maksimalt antall spill og antall deltakere vi kan ha under fadderuken:
Detaljer

Antall

Personer per spill

6

Spill per time

4

Timer per dag

5

Dager

4

Antall spill

80

Antall spillere

480

Andel ikkeIFI studenter

0.8

IkkeIFI studenter

96

Pris ikke IFI student

80

Antall kasser med ball

48

Beregnet inntekt fra spillere

7680

Budsjett for fadderuken 2015
Inntekter
3200 Fordelingsutvalget
3900 egenandel fra deltakere*
Sum

Budsjett
45 520,00
7 680,00
53 200,00

Utgifter
4000 bane
4100 lufttank
4200 leie av Markører og tilbehør
4210 leie av netting
4220 batterier til markørene
4230 leie av stolper til nettingen
4240 liten kompressor
4300 ball
4400 oppbevaring av utstyr
8400 Ekstraordinære utgifter
Sum
Resultat

10 000,00
2 000,00
2 500,00
8 000,00
500,00
2 000,00
2 000,00
11 520,00
7 000,00
0,00
45 520,00
7 680,00

*deltakere som ikke studere ved IFI

Budsjett forklaring
Vi kommer ikke til å kreve at studentene blir medlem av foreningen om de ønsker å benytte
seg av tilbudet vårt. Dette gjør vi fordi vi ikke ønsker å tjene noe på dette arrangementet.
Alle tallene er basert på prisavtaler vi har fått til nå og vi har regnet ut maksimalt av hva vi
kan bruke av ball. Vi kommer ikke til å kjøpe inn alt av ball med en gang slik at vi unngår å
sitte igjen med utstyr som ikke blir brukt. Overskuddet går til Fordelingsutvalget.
Vi ønsker å gjøre dette arrangementet helt gratis for ifistudenter, og det vi tjener inn fra
andre som ikke er studerer på IFI vil også sendes tilbake til Fordelingsutvalget . Årsaken til
at vi går 7680 kr i overskudd er at disse pengene ikke kommer inn før etter at vi har betalt for
alt utstyret.

Regnskap for vår 2015 
(frem til dags dato)
Inntekter
3100 Medlemskontingent
3200 driftstøtte
3900 egenandel fra deltakere
8000 Renteinntekter
Sum

Regnskap
1 100,00
10 000,00
8 350,00
0,00
19 450,00

Utgifter
6700 Arrangementkostnader
8150 Bankgebyrer
8300 Andre utgifter
8400 Ekstraordinære utgifter
Sum
Resultat

10 819,03
244,50
0,00
0,00
11 063,53
8 386,47

Mer informasjon
Generell informasjon om UPF ligger lett tilgjengelig på våre nettsider (
foreninger.uio.no/upf
).
I vedlegget finner dere reglene som gjelder for alle arrangement som arrangeres av UPF.
Alle deltakere må skrive under på disse for å kunne delta på arrangementet.

Vedlegg:
Regler for medlemmer og arrangementer 
UiO Paintball Forening
1. Generelle regler:
§1.1 All trening og spill skjer på eget ansvar. UPF er ikke erstatningsansvarlig for skader
som
skjer på person, klær eller utstyr.
§1.2 Du skal behandle alle med hensyn og respekt.
§1.3 All form for tyveri og vold er strengt forbudt og kan bli politianmeldt.
§1.4 Alle som skal delta på arrangementer i regi av UPF må underskrive og respektere
foreningens regler.
§1.5 Det er den enkeltes ansvar å holde seg oppdatert på eventulle endringer i UPFs regler.
Reglene vil alltid være lett tilgjengelig på foreningens nettside. (http://foreninger.uio.no/upf/
)
2. Regler for utlånsutstyr:
§2.1 Alt utstyr skal renses og leveres tilbake i god stand.
§2.2 UPF vil at alle skal få prøve paintball og vil derfor tilby låneutstyr til deltakere. Deltaker
har selv ansvar for det utstyret han/hun har lånt både før, under og etter spill.
§2.3 UPF dekker skader eller feil på låneutstyret som følger av slitasje eller uhell under spill.
§2.3 Deltaker må selv erstatte utstyr som er tapt eller stjålet mens deltaker hadde ansvar for
det.
§2.4 Deltaker må selv erstatte utstyr som er ødelagt som følge av at han/hun har opptredt
uaktsomt. Å opptre uaktsomt vil i denne sammenheng si å ikke følge de reglene og
instruksene som er gitt i regelverket og på arrangementet. For eksempel hvis deltaker slår
med, knekker, kaster eller slenger utstyr.
3. Regler i sikker sone:
§3.1 Løpskondom skal alltid blokkere løpet når markøren ikke brukes og når løpet skrus av.
Dersom løpet skrus av må luften være koblet fra markøren og markøren skal tømmes for luft
da det ikke er noe som blokkerer løpet/kammeret.
§3.2 Sikringen skal alltid være aktivert og markøren skal være slått av.
§3.3 Ingen skyting på andre plasser enn anvist område.
§3.4. Maske er ikke nødvendig i sikker sone.
4. Trivselsregler:
§4.1 Sørg for at du har god hygiene når du deltar på arrangement og at du er ren før
ankomst. Din hygiene skal ikke være sjenerende for andre.
§4.2 Hold orden på tingene dine og rydd på plass utstyr før du drar.
5. Spilleregler:
§5.1 Spilleder er sjef på banen og spilleders ord er lov.
§5.2 Maske skal alltid benyttes når du er inne i et spillområde.
§5.3 Når du er markert ut, skal du gå rett til en nøytral sone, masken skal være på.
§5.4 Dersom du vasker vekk maling eller ikke går ut når du er markert, vil du bli straffet for
juks.

§5.5 Markøren skal ikke skyte prosjektiler med høyere hastighet enn det som er tillatt for
banen. Dette er hva glasset i masken tåler og er en viktig sikkerhetsmargin.
§5.6 Løpskondomen og sikringen på markøren skal være på før du forlater banen.
§5.7 Det er ikke lov å med vilje skyte på en spiller som er på vei ut av spillet.
§5.8 Når et spill er over og spilleder har gitt klarsignal gjelder reglene for sikker sone.
§5.9 Det er ikke lov å ty til fysisk eller psykisk vold (dvs. være respektløs, hensynsløs,
mobbe,
slå, sparke, dytte, spytte, lugge, kaste gjenstander, klore e.l.), verken før, under eller etter
spillet.
§5.10 Man skal aldri avfyre skudd mot publikum eller inaktive spillere.
§5.11 Når man er truffet, skal det markeres tydelig ved at spilleren holder en arm i været
frem
til spilleren er ute av banen.
§5.12 Vis hensyn når du spiller med yngre medspillere.
§5.13 Dersom en spiller roper stopp eller blir skadet, skal alle spillere stoppe.
§5.14 Dersom en spiller bryter spillereglene, blir han/hun henvist av banen og gitt en
advarsel. Skjer dette gjentatte ganger blir han/hun ekskludert fra UPF.

