
 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Nedregate 54, 2640 Vinstra 

www.midt-gudbrandsdal.no 

SØKNADSSKJEMA 
Regionrådets støtteordning for arrangement høsten 2017 

 
 

Fakta om søker: 
Navn Hafjell- Kvitfjell Alpin AS 

Adresse c/o Svein Mundal - Evjebakken 9 

Postnr og poststed 1338 Sandvika 

Navn kontaktperson Svein Mundal 

Tlf 90177626 

E-post svmundal@online.no 

  
 

Medsøker(e): 
 

Skal andre klubber/ 
foreninger/foretak stå som medsøker? 

Nei 

 
 

Søkers virksomhet: 
Kort beskrivelse av søkeren, bakgrunn, 
tidligere arrangement, status økonomi. 

HKA AS er et arrangørselskap som årlig arrangerer 
Europa Cup for kvinner i desember (3 renn) og 
World Cup for herrer i utfor og Super-G i 
februar/mars. I mars neste år (2018) arrangerer 
selskapet i tillegg for første gang også 2 EC renn 
for herrer, 2 treningsdager og 2 renn- dager uka 
før WC.  Med andre ord et særdeles utfordrende 
arrangements- år.  Selskapet har en sunn 
økonomi takket være et ekstra WC- renn mange 
av de siste årene. Men det er budsjettert med et 
underskudd på ca. 0,5 millioner knyttet til WC i 
2018  

 
 

Fakta om arrangementet det søkes om arrangementsstøtte for: 
Navn på arrangementet Europa Cup menn, 2xutfor mars 2018 

World Cup menn, utfor og Super-G mars 2018 

Hvor skal arrangementet avholdes? Kvitfjell, Ringebu kommune 

Tidspunkt for avvikling EC: trening 3.- 4.mars, utfor 5.- 6. mars 
WC: trening 8. – 9. mars, utfor 10. og SG 11. mars 
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Forventet antall deltakere EC: ca. 90 menn 
WC: ca. 60 menn 

Forventet publikumstall EC: ca. 100 
WC: ca 10 000 over 2 dager 

Forventet media oppslutning EC: lokal presse 
WC: Direkte TV sending til ca. 10 land. Ca. 100 
millioner TV seere! Ca 90 personer som bidrar til å 
produsere TV signaler ut i verden. Samlet ca. 35 
personer som tar bilder og skriver fra rennene 
hvor sosiale medier er i rask vekst. 

  

 
 
 
 
 

Prosjektopplysninger: 
Hva søkes det støtte til? (beskriv 
utviklingstiltak) 

Kvitfjell arrangøren søker økonomisk støtte i 
arbeidet med å rekruttere flere frivillige til 
arrangementene i mars 2018, spesielt under de 
første virkedagene under ”WC uka”. Under årets 
WC arrangement (2017) fikk vi 2 store snøfall de 
første dagene. Vi lykkes ikke godt nok med å 
fjerne de store mengdene snø. Hovedårsaken til 
dette var mangel på funksjonærer i bakken. 
Arrangørene fikk kraftig kritikk av det 
internasjonale skiforbundet (FIS). Skal vi kunne 
videreføre WC arrangementene i årene fremover, 
må Kvitfjell arrangøren ikke komme opp i en 
lignende situasjon igjen. Kvitfjell er 
Nasjonalanlegg for de alpine fartsøvelsene. Dette 
gjør at det årlig kan søkes midler fra 
Kulturdepartementet  som sikrer nødvendige 
investeringer i utforløypa  med mer. WC 
arrangementene som er gjennomført siden 1993 
(60 renn!) har vært en av de store motorene for 
den fantastisk utviklingen som har skjedd i 
Kvitfjell, nå senest med Varden. Det lokale og 
regionale næringslivet blomstrer!. 

Hvilke effekter forventes det at 
utviklingsprosjektet vil gi for 
arrangementet/arrangøren og 

Antall funksjonærer skal heves med 100 fra 450 til  
550 personer. Vi forventer at næringslivet stiller 
opp betydelig mer enn tidligere slik at det totale 
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omgivelsene? måltallet oppnås slik at WC i Kvitfjell kan sikres i 
mange åre fremover. Ca 50% forventes rekruttert 
utenfor nærområdet, noe som krever overnatting. 

Evt. samarbeid lag/foreninger Kvitfjell Alpinklubb,  samt en rekke andre lag og 
foreninger i Ringebu kommunen og kommuner 
nord for Kvitfjell.  

Evt. samarbeid næringsliv Ringebu Markedsforening, Fåvang 
Næringsforening og Midt- Gudbrandsdal 
Næringsforening 

 
 

Økonomi 
Søknadsbeløp kr. 40 000,- 

Spesifiser søknadsbeløpet på 
kostnadsposter og legg ved 
totalbudsjett for arrangementet 
(VIKTIG!) 

Prosjektledelse: kr. 10 000,- 
Arb. med nytt funksjonærsystem: kr. 10 000,- 
Utgifter til nyrekrutterte: 20 000,- 

Er det søkt om annen finansiering? 
Evt. hvor og søknadssum 

Nei ikke på dette prosjektet 

Hva er egenfinansieringen i prosjektet? mellom kr. 75 000 og kr. 100 000. 

 
 

Annen relevant informasjon 
Skriv eventuell relevant informasjon her: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Spesifisering av eventuelle vedlegg  

 
 
 


