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VELKOMMEN TIL SEMINAR 
OM SØKNADSPROSESSER 
FOR INTERNASJONALE 
MESTERSKAP

UNDER VM I BRYTING

OSLO, 7. OKTOBER 2021



Agenda

Pioneering Sustainability 2

• Internasjonale søknadsprosesser: Birgitte 
Nestande (Innovasjon Norge)

• VM i Bryting 2021: Gordon Templeman (UWW) 
og Morten Sandnæs (Norges Bryteforbund)

• Pause

• World Triathlon Cup 2022: Frank Pedersen 
(Norges Triatlonforbund), Trond Ahlsen (Bergen 
Triathlon Events), Arve Lindgren (Visit Bergen)

• 15.00: Mat og networking

• 15.30: Visning av bryting

• 16.30: Inn på Jordal arena

• 21.00: Ferdig



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

Samarbeidsmodell



• 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

Hvorfor arrangementer?

Finnmarksløpet / Vidar Hoel



for internasjonale arrangement 
(fra idé til beslutning)

STEG I SØKNADSPROSESSEN



Initiativ
Initiativ fra forbund, klubb
eller organisasjon for å søke
internasjonalt arrangement til
Norge



Koordinere
Søknadsarbeidet koordineres 
og ledes av viktige 
interessenter, som danner en 
komité

Lokal klubb / krets

Destinasjonselskap

Kommune / 
fylkeskommune

Arena /
konferansesenter Sponsorer

Nasjonalt forbund

Lokal
organisasjonskommitté



Forberede
Nasjonal komité utarbeider 
søknad i henhold til 
håndboken/bid manualen



Søke
Søknaden sendes til 
internasjonalt forbund



Evaluere
Internasjonal organisasjon 
evaluerer søknaden og lager 
en innstilling av vertsbyene 
(landene)



Site 
inspection
(visning)
Internasjonalt 
forbund kommer på 
visningstur for å vurdere 
byen og arenaens egnetheten 
for arrangementet.



Beslutning
Beslutningen om vertsby 
tas som regel av 
organisasjonens øverste 
organ eventuelt stemmes 
frem av forbundets 
medlemmer.



Også er det «bare» 
gjennomføringen igjen 
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