
 

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal 
Nedregate 54, 2640 Vinstra 

www.midt-gudbrandsdal.no 

SØKNADSSKJEMA 
Regionrådets støtteordning for arrangement høsten 2017 

 
 

Fakta om søker: 
Navn Furusjøen Rundt AS 

Adresse Postboks 61, Parkvegen 7-9 

Postnr og poststed 2642 Kvam 

Navn kontaktperson Anette N. Lunde 

Tlf 909 49 647 

E-post anette@furusjoenrundt.no 

  
Medsøker(e): 

Skal andre klubber/ 
foreninger/foretak stå som medsøker? 

Nei 

 
Søkers virksomhet: 

Kort beskrivelse av søkeren, bakgrunn, 
tidligere arrangement, status økonomi. 

Furusjøen Rundt AS ble stiftet 5. juni 2014.  
Furusjøen Rundt AS er arrangør av 
Furusjøen Rundt-trippelen som omfatter 
turrenn, sykkelritt og løp.  
Rennet har historie tilbake til 1967, og 817 
løpere påmeldt i 2017. 
Rittet som startet i 2009 hadde i 2014 status 
som NM Terreng Maraton. Ca. 500 ryttere 
deltok, og vi har allerede på kort tid fått en 
høy status inne terrengsykkelmiljøet og er 
arrangør av NorgesCup Terreng Maraton 
2013, 2015 og i 2016. I 2017 fikk rittet ut 
internasjonalt med å tilby UCI Mountain Bike 
Marathon Series, med signalement til det 
internasjonale sykkelforbundet om ønske å 
arrangere EM og VM i framtiden. 
Løpet startet første gangen i 1966, og nådde 
sin foreløpige rekorddeltakelse med 376 
løpere i 2017. Løpet er en del av Kvalitetsløp 
i lag med Norsk Organisasjon for 
Kondisjonsidrett (Kondis), og fått god omtale. 
 
 
 

 

mailto:anette@furusjoenrundt.no
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Fakta om arrangementet det søkes om arrangementsstøtte for: 
Navn på arrangementet Furusjøen Rundt AS 

Hvor skal arrangementet avholdes? Rudland Fjellsenter, Rondablikk/Kvamsfjellet 
Tidspunkt for avvikling 2018: Renn: 17. februar Ritt: XX. juli. Løp: 1. 

september 
Rittet blir etter all sannsylighet for 2018 flyttet til 
utenfor «fellesferien» til uke 27 

Forventet antall deltakere Deltakere i 2017 (forventet i 2018): 
Renn: 817 (900) Ritt: 434 (490) Løp: 376 (400) 

Forventet publikumstall I løpet av trippelen forventes det ca.  
2.000 tilskuere totalt.  
De ulike løypene strekker seg over mange mil, 
så det er vanskelig å anslå antall tilskuere rundt 
om i løypene.  
Vi har heller ingen inngangsbillett til stadion så 
dette blir et rent anslag. 

Forventet media oppslutning Bred dekning i avisene GD og Dølen, samt 
nettaviser som langrenn.com, birkebeiner.no, 
kondis.no, sykling.no og i sosiale medier. Ser 
også at flere bloggere skriver om sin 
deltakelse. Omtale på TV2, NRK med flere. 
 
TV Sport SykkelXtra sine sendinger fra 
Furusjøen Rundt-rittet 2013 og 2014 finnes her: 
https://vimeo.com/search?q=Furusj%C3%B8en 

 
Prosjektopplysninger: 

Hva søkes det støtte til? 
(beskriv utviklingstiltak) 

Ung i Furusjøen Rundt 
Et gratistilbud til elever ved ungdomsskoler og 
videregående skole i Midt-Gudbrandsdalen.  
Et prøveprosjekt for Furusjøen Rundt-rennet 2018. 
 
Ung i Furusjøen Rundt betyr at man som elev i 
alderen 13-19 år kan helt gratis delta i det ordinære 
Furusjøen Rundt-rennet. 
13 – 14 år kan delta på 20 km klassisk ski (uten tidtaking) 

15 år og oppover kan delta både på 20 km og 45 km. 
 
Formålet med tiltaket er å få ungdom i aktivitet, samt 
skape identitet, relasjoner og samhold mellom 
ungdom og de mange arrangementene i Midt-dalen. 

 
Hvilke effekter forventes det 
at utviklingsprosjektet vil gi 
for 

Ung i Furusjøen Rundt vil sette fokus på folkehelsen 
blant ungdom i midt-dalen, samt å profilere at Midt-
dalen har et omfangsrikt idrett- og kulturtilbud.  

https://vimeo.com/search?q=Furusj%C3%B8en
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arrangementet/arrangøren 
og omgivelsene? 

 
Furusjøen Rundt er et av mange og (etter vår mening) 
gode arrangementer i Midt-dalen. Vi arrangører må 
jobbe for å «selge» våre produkter til ungdommen og 
vise bredden av aktiviteter og hvilke muligheter man 
har i regionen.  
Furusjøen Rundt mener at alle «store» arrangement 
bør tilrettelegges bedre for barn og ungdom. Det kan 
bidra til identitetsbygging og økt bolyst i nå- og 
framtid.  
 
Idrettsstatistikk viser at man fra starten av tenårene 
opplever et stort frafall fra idretten og at ungdommen 
er mer passive.  
NTNU Samfunnsforskning AS, senter for 
idrettsforskning la i 2012 fram følgende rapport som 
viser frafallet for aldersgruppen 13-19 år: 
 
«Fra 2006 til 2011 er det relativt små endringer i 
aktivitetstallene for idretten samlet. I aldersgruppen 13 – 19 
år har det vært en relativt sterk nedgang i aktivitetstallene 
de siste fem årene. Dette gjelder både for gutter og jenter. I 
figuren nedenfor presenteres aktivitetsindeksen for gutter og 
jenter i tre årsklasser, for 2006 og 2011.  

 
Figur 3: Antall idrettsaktive dividert med befolkningstall. Fordelt etter 
alder og kjønn, pr. 1.1.2007 og 1.1.2012.  
 

Figuren viser at det er flere gutter enn jenter i alle de tre 
aldersgruppene. Den relative forskjellen mellom gutter og 
jenter sin idrettsdeltakelse er minst i aldersgruppen 6 – 12 
år, og størst i aldersgruppen 20 – 25 år. Målt i antall aktive, 
er nedgangen i aktiviteten lik for gutter og jenter. Den 
relative nedgangen er større blant jentene enn guttene. 
Aktivitetsindeksen for jenter i alderen 20 – 25 år er ca 25 % 
av indeksen for 6 – 12 åringene. Tilsvarende tall for guttene 
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er ca 33 %. Den negative utviklingen fra 2006 til 2011 for 
aldersgruppen 13 – 19 år er påfallende.» 
Kilde: Ungdomsidrett i endring, Jan Erik Ingebrigtsen 
 
Effekten Furusjøen Rundt håper å få ut av «Ung i 
Furusjøen Rundt» er flere ungdom i aktivitet og at 
flere ungdom blir beviste på arrangement de har i sin 
region.  
At man får økt deltakelse på Furusjøen Rundt sitt 
arrangement er også positivt for arrangøren, selv om 
dette skal være et gratis tilbud for ungdommen. 

Evt. samarbeid lag/foreninger Nei – men om man har ressurser kan det å få til et 
samarbeid med ungdomsklubber m.m. være en arena 
for videre utvikling av «Ung i Furusjøen Rundt» 

Evt. samarbeid næringsliv Nei 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/ungdomsidrett/forskning-ungdomsidrett/rapport_ungdomsidrett-i-endring-2012.pdf
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Økonomi 
Søknadsbeløp Kr. 50.000,- 
Spesifiser søknadsbeløpet på 
kostnadsposter og legg ved 
totalbudsjett for arrangementet 
(VIKTIG!) 

 
Oppgave  Sum 
Lokal 
markedsføring i 
regionen rettet mot 
ungdom  

Trykksak, 
informasjon, 

sosiale 
medier m.m. 

10.000 

Påmeldingsavgift Alle kan delta 43.200 

Lisens (NSF) 
60,- pr pers, 
går uavkortet 

til NSF 
5.400 

Økonomi 
Finansiering og budsjettering, 
regnskapsføring 

10 timer 5.000 

Administrasjon 
Påmelding, oppfølging 

Oppfølging av 
skoler m.m.  

15 timer 
7.500 

Møte-, reise- og 
oppholdskostnader 

Herunder 
samarbeid 
med skoler 

2.000 

Uforutsette 
kostnader 

10% 7.300 

Sum kostnader  80.400 
 
Vinstra Vgs.:                  450 elever 
Vinstra Ungd.:               200 elever 
Skåbu Ungd.:                10 elever 
Sør-Fron Ungd.:           100 elever 
Ringebu Ungd.:            145 elever 
Totalt antall elever:     ≈ 900 elever 
Kun ca. elevtall. 
 

Snittpris deltaker, Furusjøen Rundt-rennet: 
Kr. 480,- + lisens til Norges Ski Forbund 
 

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

Nei 

Hva er egenfinansieringen i prosjektet? Finansieringsplan: 
Søknadssum 50.000 
Samlet kostnad 80.400 
Egen finansiering 30.400 

 

 
Arrangementet må tilpasse seg evt. innvilget 

søknadsbeløp, og vil være avhengig av 
støtte for at man iverksetter arrangementet 

«Ung i Furusjøen Rundt»  
under Furusjøen Rundt-rennet. 
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Annen relevant informasjon 
Skriv eventuell relevant informasjon her: 
Furusjøen Rundt AS søker herved om Arrangementsstøtte fra Regionrådet i Midt-
Gudbrandsdal på kr 50.000,-. 
 
Vi håper på en positiv behandling av vår søknad, og at Regionrådet ser 
verdien Furusjøen Rundt ønsker å gjøre for våre ungdommer i Midt-
Gudbrandsdalen.  
 
Prosjektet skal være et gratisarrangement for ungdom på våre ungdomsskoler og 
videregående i Midt-dalen. Eneste som kreves er at deltakeren på egenhånd tar 
seg til arrangementsstedet. Administrasjonen må finne gode og enkle løsninger 
for hvordan man praktisk skal håndtere informasjon påmelding, lisens etc., men 
ser at god dialog med skoler blir en forutsetning.  
 
Prosjektet vil også være en bidragsyter til Lillehammer og Gudbrandsdalen sin 
visjon om å bli «Norges mest attraktive opplevelsesregion!» 
Spesifisering av eventuelle vedlegg Budsjett 2018 

 
 
 


