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Vedlegg: 

1 Søknad om støtte til WS 2017 - internasjonalisering Furusjøen Rundt. 
 

 
 

 
 

 

 
Oppsummering av saken: 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal bevilger et tilskudd til forprosjekt på kr. 200.000 i 
2017 til Furusjøen Rundt as sitt arbeid med å søke om VM i Terrengsykkel i 2019. 
Det foreslås å ikke bevilge midler til hovedprosjekt i denne omgang. 
 
Bakgrunn for saken: 
Furusjøen Rundt as vil søke om å arrangere VM for Terrengsykkel i 2019.  
For å søke om VM kreves det at en har arrangert Word Series (WS) for terrengsykkel 
i forkant, noe Furusjøen Rundt as har søkt om for 2017. 
I tiden mellom at vedlagte søknad ble skrevet og sendt til regionrådet er det avklart at 
Furusjøen Rundt har fått tildelt WS for 2017 som skal avvikles den 22.juli 2017. 
Første skritt på vegen til en VM søknad er dermed tatt. 
 
Furusjøen Rundt søker Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal om midler til finansiering 
av forprosjekt i 2017 på kr. 250.000, og til hovedprosjekt i 2017 -2019 på kr. 500.000. 
Samlet søknadssum til RMG er kr. 250.000 pr. år for perioden 2017, 2018 og 2019. 
Se budsjett og finansieringsplan for forprosjekt og hovedprosjekt i vedlegg1 side 31 
og 32. 
Vertskommunen, Nord-Fron, har i vedtak den 13.12.2016 gitt tilsagn om årlig tilskudd 
til Furusjøen Rundt på kr 250.000 for årene 2017, 2018 og 2019, samlet kr. 750.000 
slik som det er søkt om. 
 
 
Vurdering: 
Furusjøen Rundt as har gjennom mange år, sakte men sikkert, etablert seg som en 
solid arrangør av både sykkelritt og turrenn på ski. 
Arbeidet har stort sett vært gjort på dugnad og frivillig basis, med likevel med en høy 
grad av profesjonalitet, og med store langsiktige målsettinger og ambisjoner. 
At det nå har fått tildelt WS vitner om at Furusjøen Rundt as er sett på som en 
arrangør som leverer kvalitet. 
RMG har i disse åra gitt utviklingsmidler til Furusjøen Rundt. De har bl.a. vært blant 
dem som har søkt mest og fått mest arrangementsstøtte (kr.290.000 i perioden 2012 
til 2016). RMG har også vært bidragsytere til deres 3-årige utviklingsprosjekt som er 
gjennomført og avsluttet, med samlet kr.500.000 over de 3 siste år. 
De har brukt midlene godt, og gjennomført etter de planer som har fulgt søknadene. 
At de nå søker om midler til å påta seg enda større arrangement viser at det har 



brukt tidligere tilskudd til å oppnå ønskelige målsetninger, og nå er klare for nye og 
større oppgaver. 
 
I regionrådets strategiplan er Attraktivitet og opplevelser i Midt-Gudbrandsdalen ett 
av satsingsområdene. Der er Furusjøen Rundt nevnt som et av 
fyrtårnsarrangementene som regionrådet skal stimulere til utvikling. 
 
Et VM arrangement i vår region vil kunne gi ringvirkninger for reiselivet både på kort 
og lang sikt. Å få synligjort og videreutviklet sykkelproduktet vil komme flere til gode. 
 
Administrasjonen er positiv til Furusjøen Rundt AS sin VM søknad, men ser likevel 
utfordringer med å støtte både forprosjekt og hovedprosjekt nå. Det begrunnes med 
RMG sin totale økonomiske ramme, og at en ikke bør forplikte seg for 2018 og 2019 
før RMG sitt budsjett er fastsatt for de samme år. 
 
Saka blir lagt fram for regionrådet med slik 
 

Innstilling: 
 

 
1. 

 
Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal bevilger et tilskudd på kr. 200.000 i 
årene 2017 til Furusjøen Rundt as sitt forprosjekt med å søke om VM i 
Terrengsykkel i 2019. 
 

2. Forutsetningen for at støtten utbetales er at prosjektet blir fullfinansiert. 
 

3. Bevilgningen kostnadsføres under satsingsområde 1, Regional 
Næringsutvikling. 
 

4. Regionrådet for Midt-Gudbrandsdal avslår for 2017 et tilskudd på kr. 
250.000 pr år i 2018 og i 2019 til Furusjøen Rundt as sitt hovedprosjekt med 
å søke om VM i Terrengsykkel i 2019.  
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