Dansk Motions Forbund fik på repræsentantskabsmødet i Randers
den 12. marts 2016 vedtaget et tillæg til retningslinjer.
”Tillæg nr. 6 til retningslinjer” omhandlende ”Specialarrangementer”.
Her gives foreninger/arrangører lov til at holde arrangementer med IVV stempel, som
afviger fra det normale startgebyr på kr. 20,-, hvis forskellige forudsætninger opfyldes.
De væsentligste forudsætninger / betingelser er ridset op herunder.
Følgende arrangementer kan betragtes som ”Specialarrangementer”
-Arrangementer som indgår i et internationalt samarbejde.
(Hærvejsmarchen –
Nordisk vandrebuket o.l.)
-Velgørende vandringer herunder Ladywalk, Velgørenhedsvandring o.l.
-Distancevandringer og øvrige vandringer med en længde på minimum 40 km. Der er
ingen øvre grænse.
Arrangementerne skal derudover også opfylde en eller flere af nedenstående
tillægsydelser.
-Belønning i form af medalje, mulepose, rygsæk, T-shirt o.l.
-Transport i form af bus el. lign. fra mål til start eller omvendt.
-Forplejning på rastepladserne.
-Drikkevarer på rastepladserne.
-Forplejning før eller efter arrangementet.
-Overnatning før og/eller efter arrangementet på medbragt sovefacilitet.
-Adgang til toilet eller mobiltoiletter på alle rastepladser.
Prisen for deltagelse i ”Specialarrangementer skal stå i rimeligt forhold til de
ekstraydelser der tilbydes. Dansk Motions Forbund har ingen indflydelse på
prissætningen af ekstraydelser.
Her råder de frie markedskræfter om udbud, kvalitet og efterspørgsel.
-Vandringerne kan være afmærkede eller førte.
-Brochurer materiale skal være tydelig mærket med ”Specialarrangement”- så
deltagere kan se at der er tale om et arrangement med forhøjet startgebyr og måske
en distance, som kræver en god træningstilstand.
Alle ekstraydelser skal tydeligt fremgå af brochurer / tilmeldingsblanket.
-Det vil også komme til at fremgå tydeligt i den trykte såvel som den elektroniske
”Vandrekalender” at der er tale om et ”Specialarrangement”
- Der stemples med IVV efter de normale regler.
Der er til dato givet tilladelse til følgende ”Specialarrangementer” i 2016
”Hærvejsmarchen den 25. og 26. juni.
”82 km Specialtur” den 6. august.
”Bjergvandring” den 8. oktober.
”Kjellerup Special” den 16. oktober.

