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Oppsummering av saken: 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal bevilger kr. 150.000 til Nord-Fron kommune til 
gjennomføringen av «Sommertoget minutt for minutt», med bl.a. sendinger i NRKs 
«Sommeråpent» og «Reiseradioen».  
Arrangementene skal foregå den 11. og 12.juli 2017. 
 
Bakgrunn for saken: 
I sommer skal NRK ut på en åtte uker lang togtur for å lage både Sommeråpent og 
nye minutt-for-minutt-sendinger. I samarbeid med NSB og Jernbaneverket legger 
NRK ut på en reise der jernbanestrekninger skal kjøres og stasjoner og tettsteder 
besøkes. Det blir minutt-for-minutt-sendinger og Sommeråpent fra 40 steder 
underveis. 
Midtdalsregionen vil få besøk den 11. og 12. juli 2017, der hovedsendingene er 
NRKs Sommeråpent den 11.juli og «Reiseradioen» den 12. juli som sendes fra 
Vinstra. I tillegg blir det en 10-minutters stopp på Ringebu stasjon den 12. juli, og det 
er også mulighet for at det blir en stopp på Kvam. 
 
Nord-Fron Kommune har satt ned en arbeidsgruppe som er ansvarlige for 
arrangementene på Vinstra. Både Ringebu og Sør-Fron kommune er invitert inn og 
med i arbeidet med målsetting om at sendingene skal få en god regional profil. 
De har også med seg ekstern bistand fra Fjords TV, Visit Lillehammer og Underlig 
Sky. Nord-Fron kommune søker Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal om økonomisk 
støtte til gjennomføringen. 
 
Vurdering: 
NRKs satsing på Sommeråpent og konseptet «minutt-for-minutt», bl.a. med å følge 
Hurtigruten etter kysten, har vært en suksess. Det har lenge vært etterlyst fokus på 
innlandet i en lignende type produksjon og i fjor sommer var det et opplegg rundt 
Mjøsa og Skibladner. 
Denne sommeren ble det jernbanens tur, og det er bra for vår region at både Vinstra 
og Ringebu ble prioritert med stopp underveis på turen langs Dovrebanen.  
 



Visit Lillehammer og Lillehammer regionen gjorde seg noen erfaringer i fjor da de 
hadde et vellykket arrangement ved Mjøsa på Lillehammer den 14. juli 2016 da NRK 
og Skibladner var på besøk. 
De nevner i sin evaluering bl.a. følgende som viktige suksessfaktorer: 

 Samarbeid mellom destinasjonsselskapet, kommunen og næringslivet. 

 Samarbeid med TV-produksjon (NRK) Dialog, helhetsforståelse. 

 Engasjement, dugnad og frivillig arbeid. 

 Innhold, viktig med innhold av høy kvalitet og Innhold som skaper oppmerksomhet og 
”snakkes om”. 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal støttet produksjonen på Lillehammer med kr. 
25.000, mens vertsregionen Lillehammer bidro med kr. 150.000. 
 

Sommertogets besøk i vår region er en unik mulighet til å øke kjennskapen og 
attraktiviteten til området, både med tanke på tilreisende, hytteinnbyggere og 
lokalbefolkning.  
For fullt ut å nyttiggjøre seg av denne muligheten, og få den oppslutningen og 
eksponeringen man ønsker, er en avhengig av å lykkes med et godt arrangement - 
en folkefest med god atmosfære og positiv dølakultur og gjestfrihet. Det krever god 
organisering og et bredt samarbeid mellom både offentlige, private og frivillige 
aktører.  
Som regional utviklingsaktør er det naturlig at Regionrådet bidrar inn i dette arbeidet.  
 

 
Saken blir lagt fram for regionrådet med slik 
 

Innstilling: 
 
1. 

 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal bevilger kr. 150.000 til Nord-Fron 
kommune til gjennomføringen av «Sommertoget minutt for minutt» med bl.a. 
sendinger i NRKs «Sommeråpent» og «Reiseradioen». 
 

 
2. 
 

 
Bevilgningen kostnadsføres under satsingsområde 1 Regional 
Næringsutvikling. 
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