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•

13:45: Læringspunkter fra Sykkel-VM 2017, 
Eystein Thue Stokstad, Norges Cyckleforbund

14:10: Erfaringer fra verdenscup i Triathlon i Bergen 2022, 
Trond Ahlsen, Bergen Triathlon Events

14:35: Pause

14:50: Lyktes vi med VM i Snøsport for parautøvere? 
Samtale med Ola Keul, Indira Liseth, Yngvill Imerslund og Ole 
Kristian Kirkerud

15:20: Fotball-EM for kvinner 2025: erfaringer fra søknadsprosessen og 
visjoner for mesterskapet, 
Ane Eide Kjærås og Thorkild Lillesveen, Norges Fotballforbund

15:50: Avslutning

16:00 – 18:00 Mingling, lett mat og drikke

10:20 Store idrettsarrangementer – hvordan håndtere de 
økonomiske utfordringene? 
Harry Arne Solberg, NTNU Business School

11:10: Bridging the gap: the relationship between host 
cities and rights holders, 
Sian Jenkins, The Sports Consultancy

11:40: Lunch

12:30: Trender og innsikt i det norske sponsormarkedet, 
Lars Brockstedt Svendsen, Sponsor Insight

13:00: Hva er viktig for SpareBank 1 når de sponser norsk 
idrett og arrangement? 
Roald Stene, SpareBank 1 Østlandet

13:30: Pause

Dagens program:



Kristin Folsland Olsen – The Arctic Triple

Hvorfor en fagdag om arrangement?



•

• Arrangementer er et viktig byutviklingstiltak

• Arrangementer tilfører ny økonomisk verdiskapning

• Bidrar til sesongforlengelse for reiselivet og sikrer 
arbeidsplasser

• Bidrar til samhandling mellom kultur, idrett og næring, 
deriblant reiseliv

• Bygger solid arrangørkompetanse i Norge

• Bidrar til frivillighet og lokalt idretts- og kulturarbeid

• Skaper lokalt engasjement, gir bolyst og boglede

• Bygger merkevare, profil og omdømme, ikke bare for 
reiselivet men det norske samfunnet for øvrig

• Gir mennesker fantastiske opplevelser og 
uforglemmelige øyeblikk

Arrangementer er viktig for Norge

Vidar Hoel - Finnmarksløpet 



•

Mål med en nasjonal arrangementsturisme satsing:

Flere internasjonale 
arrangement til Norge

• Kartlegge og dialog

• Søke

• Vinne

Videreutvikle de 
eksisterende 
arrangementene i Norge

• Kompetanseheving og -
utveksling

• Verktøy

Økt verdiskaping for 
Norge som følge av 

arrangementer

«Strategien har som mål å bidra til at Norge og norske aktører får maksimalt igjen for å være vertskap for ulike festivaler, 
mesterskap og arrangementer i hele landet. Den skal også gjøre Norge og norske aktører mer attraktive som vertskap 
internasjonalt, i kampen om å tiltrekke seg større internasjonale arrangementer».
Nasjonal arrangementsstrategi, 2019.

https://business.visitnorway.com/b2b/arrangementsturisme/nasjonal-strategi-for-arrangementer/


Tord Baklund - VisitOSLO

Vinne arrangementer til Norge krever et helt lag



•

Samarbeid på kryss og tvers

Arrangør 
/ forbund

Særforbund / 
krets / 

idrettslag / 
klubb

Utøver / 
deltager

Publikum

Offentlige / 
lokale 

myndigheter

Reiseliv / 
Næringsliv / 
sponsorer

Frivillige

Internasjonalt 
forbund /  

organisasjon / 
forening

FoU / 
næringsliv



«Regjeringen mener det er positivt at internasjonale idrettsmesterskap 
legges til Norge, også innen idrett for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. Det er viktig å beholde arrangørkompetansen, for å sikre 
kvalitet på fremtidige mesterskap».

Granavolden plattformen, 17. 
januar 2019

Gisle Johnsen / GDF Media



•

: Hurdalsplattformen:

Regjeringen vil: «Leggje til rette for at Noreg også i framtida skal vere vertskap for 
store internasjonale idrettsarrangement».
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•

Fokus på bærekraft og innovasjon

Overlevert NFD i desember 2019

Undersøkelser, workshops, arbeidsgruppe
I samarbeid med idrett, kultur, næringsliv, offentlige

Utarbeide en nasjonal arrangementsstrategi
Oppdrag fra NFD i 2018

Nasjonal arrangementsstrategi 2020 - 2030



•

Nasjonal arrangementsstrategi og tiltak 
ressurssenter:

Mål: økt verdiskaping innen bærekraftige 
rammer

Internasjonale arrangementer i Norge skal være 
mer innovative og mer bærekraftige

Inkluderer økosystemet rundt arrangementer: 
særforbundet, arrangørselskapet, 
reiselivsnæringen, leverandører, 
samarbeidspartnere, det offentlige mm.

Arrangementer skaper engasjement og 
oppmerksomhet = en mulighet til å styrke Norges 
posisjon og vise frem bærekraftige løsninger



•

• Flere møter med KUD og NFD

• Bedt om å bevilge midler til Nasjonalt 
ressurssenter for arrangement

• Notat fra NIF til høring vedr. statsbudsjettet 2023

• Vi venter og venter…

Siden 2020:



•

NASJONALT RESSURSSENTER FOR 
ARRANGEMENT
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•

Innovasjon Norge:

Tiltrekke arrangementer

Ivareta og tilgjengeliggjøre kompetanse 

Koble ulike aktører

Forvalte / igangsette prosjekter som gir økte 
verdier for involverte

Idretten: NIF, SFF, ulike 
særforbund, årlige 
idrettsarrangement

Internasjonale 
arrangement, 

rettighetshavere, 
internasjonale møteplasser

Ulike kompetansemiljøer 
som Greener Events, 

Norske konsertarrangører,  
mm.

IN’s virkemiddelapparat 
(regionskontorer, klynger, 

innovasjonsprosjekter, 
gründere mm.)

Kommuner / 
fylkeskommuner

Kulturarrangementer

Reiselivsnæringen / 
destinasjonsselskaper

Et nøytralt ressurssenter 
som kan koble 
kompetanse, behov og 
løsninger:



•

Et nasjonalt ressurssenter for arrangement som skal:

Tiltrekke arrangementer ved en 

sentralisert tilnærming

1

På et nasjonalt nivå:
Koordinering og kvalitetssikring av søknadsprosesser for å maksimalt 
utnytte ressursbruken.

På et internasjonalt nivå:
Ett kontaktpunkt for internasjonale forbund og arrangører 
som vurderer Norge som arrangørland, samt markedsføre 
Norge internasjonalt

Tilrettelegge for kompetanse, utvikling og 
samhandling

2

Et ressurssenter som kan:
• Tilrettelegge og tilgjengeliggjøre kunnskap mellom 

destinasjoner og arrangører
• Stimulere til ny kunnskap gjennom arbeidsgrupper og arenaer
• Støtte til destinasjoner og arrangører før, under og 

etter arrangementer
• Tilrettelegge for og bistå arrangører med kompetanse 

og erfaringer rundt miljøsertifisering / bærekraftstrategi

Alle destinasjoner og regioner bør ha lik tilgang til å 
samarbeide og benytte ressurssenteret

“Hele Norge, hele året”



•

Behov for kompetanse og kunnskapsutveksling

Arrangør 
/ forbund

Særforbund / 
krets / 

idrettslag / 
klubb

Utøver / 
deltager

Publikum

Offentlige / 
lokale 

myndigheter

Reiseliv / 
Næringsliv / 

sponsorer

Frivillige

Internasjonalt 
forbund /  

organisasjon 
/ forening

FoU / 
næringsliv



•

Ressurssenter

Idrett Reiseliv Akademia Kompetansemiljøer Kultur

Mentorordning



•

Arrangementskalkulator
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Kjetil Dahlseth - Blinkfestivalen 

Mer info: 
https://business.visitnorway.com/b2b/arrangementsturisme/

https://business.visitnorway.com/b2b/arrangementsturisme/

