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1. Etablere og implementere et nasjonalt 
ressurssenter for arrangementsturisme, i 
henhold til nasjonal arrangementsstrategi



Nasjonal arrangementsstrategi

Mål: tiltrekke internasjonale arrangement til 
Norge, samt drive kompetanseheving og 
erfaringsutveksling

Internasjonale arrangementer i Norge skal være 
mer innovative og mer bærekraftige

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

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

Junior VM Alpint, VM i Bryting, VM i Orientering, Ungdoms-OL, Para-VM Vinter, VM på Ski

https://assets.simpleviewcms.com/simpleview/image/upload/v1/clients/norway/INNO0125_Strategi_Brosjyre_A4_Dobbel_24fe69cc-0a27-40b4-8e40-e0b21f967bff.pdf


Nasjonal arrangementsstrategi: 
INNOVASJON OG BÆREKRAFT

Fremme Norge som et sted for Innovasjon
(internasjonalt)

1

Oppmuntre og stimulere til innovasjon
(nasjonalt) 

2 Miljømessig

ØkonomiskSosialt

Arrangementer gir en mulighet til å skape innovasjon… …på tre ulike områder:

• Bidra til utvikling av norsk næringsliv og økt verdiskaping
• Bærekraft gir nye samarbeid og andre sponsormuligheter for arrangører

• Bidra til å øke Norges konkurransekraft internasjonalt



• Mål: å etablere et nasjonalt ressurssenter som kan bidra 
med erfaring og kompetanse når norske særforbund og 
organisasjoner ønsker å invitere til internasjonale 
konkurranser og arrangement innen kultur og idrett i 
Norge.

• Ressurssenteret skal være til hjelp for arrangører innen 
idrett og kultur, reiseliv, det offentlige og andre 
interessenter

• Søknad til NFD om etablering og finansiell støtte i januar, 
i samarbeid med idrett

• Covid-19 satte en brå stopp for videre diskusjoner

• Juni: tilbakemelding fra KUD: de så nytten i nasjonalt 
ressurssenter, men hadde ikke anledning til å finansiere

Status nasjonalt ressurssenter

The Arctic Triple / Kai-Otto Melau



• Høst: invitert til felles møte med NDF og KUD, 
avventer tilbakemelding

• Møter med Greener Events, som bør være en 
del av ressurssenteret

• Jevnlig kontakt med Særforbundenes 
Fellesorganisasjon

• NIF engasjert i større grad

• Arrangementer blir en del av en større 
samarbeidsavtale mellom NIF, NHO og IN i 2021

Status nasjonalt ressurssenter



2. Deltagelse på internasjonale møteplasser 
/ nettverk for å markedsføre Norge som 
arrangørland og møte internasjonale 
kunder



• Sport Accord Convention 2020 (april) ble kansellert. Lanserte digital 
versjon til samme kostnad, som vi valgte å ikke prioritere 
deltagelse på.

• Holdt innlegg på BCW Eventus Webinar i juni

• Smart Cities and Sport (oktober): deltok på konferansen og holdt 
innlegg

• Host City: hadde ikke anledning til å delta

• Lite internasjonal tilstedeværelse grunnet covid.

• Deltatt på tre møter i regi av International Association of Event 
Hosts (IAEH) hvor vi er medlem

• Nordiske vintersportsdestinasjoner: nordisk samarbeid rundt 
sportsteknologi, arrangement og felles satsing mot Beijing 2022

• Vært i dialog med flere internasjonale organisasjoner som vurderer 
Norge som arrangørland.

Deltagelse på internasjonale møteplasser / nettverk for å markedsføre Norge som arrangørland og møte internasjonale kunder

VisitOSLO / Tord Baklund

https://www.eventhosts.org/


3. Delta og tilrettelegge for aktiviteter og 
møteplasser som øker kompetanse og 
bidrar til erfaringsutveksling rundt 
arrangementer og arrangementsturisme



• Presentasjon sammen med IN Regionskontor Arktis 
under Arctic Race workshop i Harstad, 3. februar

• Nasjonal arrangementsstrategi og satsing under 
konferanse i Bergen for Vestland Fylkeskommune, 
18. februar

• Arrangementer og nasjonal strategi på Lillehammer 
for Næringsforeningen, 19. februar

• Storbyforum, 5. mars
• Arrangørforum for Region Stavanger, 18. november
• Innovasjon Norge divisjonsmøte 11. desember

Diverse presentasjoner i Norge

ARN / Pauline Ballet



• 5 digitale møter med destinasjoner/vertsbyer som 
har en strategisk satsing mot arrangement. Ca. 10 
deltagere per møte.

• 2 digitale samlinger for norske arrangører av årlige 
idrettsarrangement. Ca. 25 deltagere per samling.

• Felles digitalt seminar med Visit Bergen og 
Håndballforbundet Vest, for aktører innen kultur og 
idrettsarrangement hovedsakelig i Vestland. Ca. 90 
deltagere.

• Deltok på digitalt seminar på Snø med tema Hvordan 
kan idretten og næringslivet gjøre hverandre gode?
Fasiliterte samtale med Para-VM Vinter, Visit
Lillehammer, Trondheim kommune og Universitetet i 
Narvik. Ca. 80 deltagere

Møteplasser

GDF Media / Gisle Johnsen

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/webinarer/hvordan-kan-idretten-og-naringslivet-gjore-hverandre-gode/


• I samarbeid med Særforbundenes Fellesorganisasjon
• Streamet seminar fra Oslo Streamingstudio
• Målgruppe: norske særforbund, 

vertsbyer/destinasjoner, offentlige aktører
• 100 påmeldte, ca. 85 deltok
• Innlegg fra VM i Bryting 2021, Para-VM Vinter 2022, 

Ishockey VM 2027, Greener Events og Igloo
Innovation

• Her er opptak og presentasjoner.

Digitalt seminar om internasjonale mesterskap 14. desember

https://business.visitnorway.com/b2b/arrangementsturisme/digitalt-seminar-14-desember-2020/


4. Rådgivning og sparring med ulike aktører 
i Norge



• Super League Triathlon

• Skiflyvnings VM Vikersund 2022

• Norseman

• Visit Narvik

• Oslo Arts Festival

• Bergen Lights Festival

• Tour of Norway

• Palmesus

• Ultraløp Lofoten

• Ulstein Næringsforum

• Waldner Cup

• Oslo Marathon

• Virke og Norsk Reiseliv

• Samtlige destinasjoner med fokus på arrangement

Rådgivning og sparring med ulike aktører i Norge



• Felles prosjekt med regionskontor Arktis og IN 
Oslo

• Hvordan kan vi benytte arrangementet til økt 
innovasjon, profilere nye løsninger, mer 
bærekraft, økt profilering?

• Nytt samarbeid med Greener Events
• Nytt samarbeid med NAV
• Vist frem smartvei i Skibotn

Pilot: Arctic Race of Norway 2020 og Innovasjon Norge

https://www.facebook.com/353634684749590/videos/398841944626449


5. Arrangementskalkulator



• Verktøy som måler økonomisk verdiskaping i 
en region som følge av et arrangement. 

• Behov for oppgradering.
• Mer info her. 

Arrangementskalkulator

Arrangement testet gjennom 
kalkulatoren i 2020:

Estimert regional verdiskaping:

Allsang på Grensen 2019, Østfold 14,8 millioner kr.

VM i Skiflyging 2022, Vikersund / Viken 69,1 millioner kr.

VM i Ultraløp 2021, Lofoten 58,3 millioner kr. (ulike scenarioer)

Super League Triathlon 2021, Oslo 19,8 millioner kr.

Mørketidsløpet 2019, Tromsø 18,6 millioner kr.

Kongsberg Jazzfestival (ikke ferdigstilt)

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


6. Utvikling av verktøy



• Norsk webside: 
https://business.visitnorway.com/b2b/arrangeme
ntsturisme/ hvor det deles rapporter, case 
studies, informasjon

• Jobber med internasjonal side, ferdigstilles Q1 
2021

• Arrangementsfilm, ferdigstilles januar 2021

Verktøy

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


• Covid Event Risk Model: utviklet av 
EventFlandern/Visit Flandern: 
www.covideventriskmodel.be 

• Risikoanalyse i forkant av arrangement for å 
minimere risiko for smitte

• Samarbeid med Standard Norge for å utvikle en 
norsk versjon

• Må godkjennes av Helsedirektoratet / FHI

• Status nå: smittevernprotokoll utvikles/ 
tilrettelegges hos Standard Norge

Covid Event Risk Model (CERM)

http://www.covideventriskmodel.be/


• Mer info: 
https://business.visitnorway.com/b2b/arrangements
turisme/

• Eller kontakt Birgitte Nestande: 
birgitte.nestande@innovasjonnorge.no

The Arctic Triple / Kristin Folsland-Olsen

https://business.visitnorway.com/b2b/arrangementsturisme/
mailto:birgitte.nestande@innovasjonnorge.no


Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no
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