
Strategisk plattform for Stav SA  

Stavs Strategiske plattform beskriver dagens situasjon på Stav knyttet til drift, økonomi, kompetanse mv., presenterer «Fremtidsbilde for Stav i 2025» og sier hvilken retning Stav skal utvikle seg fram mot 2025.  

Denne Strategiske plattform er Stavsplassen SA sitt overordnede styringsdokument. 

 

Del 1 - Bakgrunn og beskrivelse av nå-situasjonen 

Stav SA har over en periode på vel 15 år utviklet Stavsplassen til en arena med betydelig kapasitet og god standard, - relativt komplett for hestearrangement, men også egnet for andre arrangementstyper. Beliggenheten mellom 

flere store turistdestinasjoner og Lillehammer som by gjør at det er nærhet til «det meste». Fasilitetene er i hyppig bruk, og tilbakemeldingene er gode, men inntjeningen er ikke tilfredsstillende.  

Som stedet for Norges eldste hestemartn er Stav en kulturarena med lang historie og er en etablert merkevare; godt kjent blant folk og hestemiljøet lokalt og regionalt, samt innenfor deler av hestemiljøet nasjonalt. Lokalt 

genererer Stav engasjement – og deler av lokalbefolkningen føler sterkt eierskap til Stav. Stav er en sosial faktor med positive ringvirkninger for lokalsamfunnet (i hovedsak Tretten, men også delvis for Øyer og Gausdal). Dette 

viser seg gjennom høy grad av dugnadsånd - som er en helt sentral faktor for at driften på Stav skal «gå rundt».  

Stav er et SA og den juridiske organiseringen består av mange små eiere som ikke utøver noen aktiv eierrolle. Dagens organisering må anses lite fleksibel med lite potensiale til å skaffe tilveie egenkapital som kan sikre videre 

utvikling. 

Stav driver en veldig diversifisert virksomhet – dette skaper utfordringer for hvordan man skal prioritere ressurser og krever at man har bred kompetanse for å ivareta de ulike aspektene av driften. Den diversifiserte aktiviteten kan 

utad oppleves som at man ikke har et klart bilde av hvilken rolle Stav har og skal ha i fremtiden.  

De ansatte har høy kompetanse på arrangementsgjennomføring og yter god service i alle sammenhenger. Ettersom staben er begrenset i antall, og besitter hver sin «spisskompetanse», er bemanningen og gjennomføringsevnen 

lite robust f.eks. ved sykdom. Staben oppleves å ha størst kompetanse på operasjonell drift, fremfor fremtidsrettet og strategisk arbeid. Styret har muligens tatt for mye av administrasjonens arbeidsoppgaver.  

Dugnadsinnsatsen er kritisk for at Stav skal overleve. Organisering, roller og ansvar innenfor dugnadsarbeidet og de ulike komiteene virker noe uklar. Dette omfatter også dugnadsarbeidet og komiteenes rolle ift. administrasjonen 

og styret. Ettersom mange sentrale personer i dugnadsgjengen begynner å bli av den eldre garde anses det som utfordrende å ivareta og utvikle dugnadsånden i lokalmiljøet. 

Økonomisk lever Stav «fra hånd til munn». Dette medfører begrenset handlefrihet og mulighet til «å ta risiko». Den økonomiske verdien av Stav i dag er sannsynligvis begrenset (f.eks. ved salg). Finansiering av driften er i stor grad 

basert på – til dels velvillige – samarbeidspartnere (sponsorer). Varighet på avtalene med samarbeidspartnerne er korte; fra 1 – 3 år. Dette gjør den økonomiske fremtiden uforutsigbar – det vil være kritisk for likviditeten å miste 

bidragsytere/sponsorer. Den betydelige eiendomsmassen Stav SA besitter medfører et kontinuerlig og økende vedlikeholdsbehov. 

Det siste året har markedsføringen av Stav bedret seg betydelig; både med bedre kvalitet på hjemmesiden, men også med mer aktiv bruk av sosiale medier (i hovedsak FB). Dette har medført økt synlighet - noe som burde gi 

positivt utslag på økonomien.   

Det er utfordrende å «få økonomi i hest»; arrangementene er arbeidskrevende og går mer eller mindre i balanse. Unntaket er Hingsteutstillingen – men det positive resultatet skapes i hovedsak på grunnlag av salg av mat og 

drikke. Trenden er at interessen for hestearrangementer er noe dalende og rekrutteringen til hestemiljøet nedadgående. Administrasjonen på Stav jobber ut ifra at hestearrangementene er viktig for Stav sin identitet og for å 

ivareta status som ett sentrum for hesteaktivitet på Østlandet.  

Stav overlever på Stavsmartn som arrangeres siste helg i oktober, sammen med prosjektmidler og stønader. Stavsmartn er et arrangement som økonomisk er veldig væravhengig. Med bare ett arrangement med så vidt stort 

inntjeningspotensial fremstår arrangementsporteføljen som lite robust (man har i prinsippet bare «ett bein å stå på). Per i dag synes det som potensiale for enkelte typer større arrangementer begrenses blant annet av at det ikke 

er overnattingskapasitet i gangavstand.  

Stav camping er en viktig inntektskilde med 60 plasser med en årlig leie på kr 9500,- + strøm. «Camping-trenden» på Stav er imidlertid nedadgående og det er vanskelig å rekruttere nye leietakere.  

 

Del 2 - Fremtidsbilde for Stav 2025 

Stav er en helårs arrangementsarena med 4 store årlige arrangementer. 

Stav er en bærekraftig virksomhet som har redusert sin avhengighet av bidrag fra tilskudd, prosjektmidler og samarbeidspartnere for å få driften til å gå rundt. De som bidrar økonomisk føler at dette gir merverdi for egen 

organisasjon og er viktig for utviklingen av Tretten som lokalsamfunn og næringslivet i Øyer og Sør-Gudbrandsdalen. Stav er en del av det idrettslige miljøet i Øyer Kommune, og tilbyr treningslokaliteter for hest, hund og andre 

dyreraser. 

Staben besitter kompetanse som sikrer profesjonalitet og kapasitet i alle faser; fra utvikling og markedsføring til drift og forvaltning. 

Stav er et kjent merkenavn i relevante hestemiljøer, som fasilitator for festivaler, temadager og andre publikumsvennlige arrangementer.  

Stav er en integrert, aktiv og attraktiv del av næringslivet i Øyer kommune og en foretrukken samarbeidspartner ved store arrangementer også innenfor idrett. Stav er kjent for å se helheten i de ressursene kommunen har å tilby, 

og utnytter samspillet mellom landbruk-, miljø- og naturressursene i kommunen. Turister opplever Stav som et argument for å besøke kommunen.  



Del 3 – Mål og strategier 

OVERORDNET MÅL: Stav skal være en helårsdestinasjon som aktivt bidrar til vekst og utvikling innenfor idrett, landbruk, kultur og næringsliv. 

VERDIER: Samfunnsengasjert – Bærekraftig – Kreativ – Tilgjengelig 

 

Perspektiv  Mål (beskrivelse av en ønsket tilstand eller et ønsket resultat) Strategi 

Økonomi  

 

 

Bærekraftig driftsøkonomi og god kostnadskontroll (Hovedmål).  

 

Øke omsetningen. 

 

Driftsresultat på min. 5% av omsetningen. 

Meget restriktiv mht. nye investeringer. For potensielle nye investeringer skal det fremlegges analyser som viser 

hva investeringen kan gi i avkastning. Konsentrerer ressurser til utvikling av arrangementsportefølje, relasjoner 

til samarbeidspartnere, samt drift og vedlikehold av eksisterende eiendomsmasse og arealer.  

 

Kontrollert vekst/ekspansjon 

 

Utvikle «skisseprosjekter» for antatte investeringsbehov neste 10-års periode inkl. risikoanalyser. 

Attraktivitet  

 

 

Stav er en integrert, aktiv og attraktiv del av næringslivet i Øyer kommune og 

en foretrukken samarbeidspartner både lokalt og regionalt (Hovedmål).  

Utvikle kontaktnett på en bevisst måte. Dette gjelder politiske miljøer, hestemiljøer, organisasjoner også 

utenom hestemiljøene og enkeltpersoner. 

 

Utvikle tettere samhandling med næringslivet innenfor kommunen (både Tretten og Øyer). 

De som bidrar økonomisk til Stav føler at dette gir merverdi for egen 

organisasjon, og er viktig for utviklingen av Tretten som lokalsamfunn og 

næringslivet i Øyer og Sør-Gudbrandsdalen. 

Utvikle konsepter, tjenester og produkter som anses å gi merverdi for relevante kundegrupper og aktuelle 

bidragsytere/samarbeidspartnere. 

 

Interne prosesser  

 

 

Stav har en slank, men robust og kompetent organisasjon som gir nødvendig 

sikkerhet for at arrangementer kan gjennomføres (Hovedmål). 

 

Ytterligere profesjonalisering av driften ved at «Kontinuerlig forbedring» (LEAN) integreres fullt ut (tilpasset 

virksomheten) som en del av den daglige driften. 

 

Videreutvikle kompetansen innenfor kjerneområdene (gjennomføre arr.) samt øke kompetansen innenfor 

strategisk planlegging, utvikling av tjenester/produkter og konsepter og markedsføring.  

Profesjonell risikostyring legges til grunn ved utvikling av nye 

arrangementer/prosjekter/konsepter.  

 

 

Risiko balanseres ved et fornuftig forhold mellom å være «fasilitator» og å ta «driftsansvar». 

Utvikling av nye arrangementer/prosjekter/konsepter baseres på risikoanalyser som synligjør potensielt 

økonomisk tap eller gevinst, og hvordan dette vil påvirke likviditet/regnskap. Samtidig hvilke markeder (nye 

kundegrupper og samarbeidspartnere) vi kan nå med det aktuelle arrangementet og hvilke fremtidige effekter 

dette kan medføre for Stav. 

Stav blir aktivt forvaltet av sine eiere og det er potensiale for innhenting av 

egenkapital ved investeringer eller drift i tråd med Strategisk plattform for 

Stav. 

Vurdere alt. organisasjons- og eierkonstellasjoner knyttet til potensiale for innhenting av egenkapital og 

sterkere eierengasjement, f.eks. omdanne til AS. 

Utvikling og vekst  

 

 

Stav er en helårsdestinasjon med en robust arrangementsportefølje som 

sikrer jevn inntjening over året. Porteføljen inkluderer 4 store årlige 

arrangementer (Hovedmål). 

 

 

Videreutvikle Stavsmartn og Stavsbrygg for å heve kvaliteten på arrangementene og øke omsetning.  

 

Utvikle to større nye arrangementer i porteføljen i løpet av 2-5 år.  

 

Vurdere strategisk samarbeid med nærliggende bedrifter for å sikre nødvendig servering- og 

overnattingskapasitet. 

Tilby produkter innen helse og forebyggende helsetiltak i kommunen.  

 

Utvikle produkter rettet mot helse og forebyggende helsetiltak i barnehage, skole, institusjoner og andre 

kommunale og private organisasjoner. 

Tilby aktiviteter/attraksjoner til turister som gjør at de prioriterer «en ekstra 

overnatting» i nærområdet (både sommer og vinterstid).  

Utvikle tilbud til turister som utvider/kompletterer eksisterende aktivitet i nærområdet.  

Økt medlemsmasse og større aktivitet på Stav. 

 

 

Videreføre prinsippet for gratis og/eller subsidiert bruk av Hippodromen for idrett. (Hest, hund og andre 

idretter). 

 

Utvikle aktiviteter tilknyttet økt bruk av Hippodromen og mulighetene dette gir for mersalg som følge av økende 

medlemsmasse. 

 



Stav er kjent for god kvalitet på mat og drikkevarer. Utvikle tilbudet av mat og drikke slik at Stav blir anerkjent for kvalitet og innovasjon innenfor «tradisjonell mat» 

(kortreist, ekte, nytt/ny vri, …). 

Stav har bidratt til utvikling av tilleggsnæringer/spin-offs som omfatter 3-5 

årsverk lokalisert på Stav. 

Legge til rette for at relevante organisasjoner, bedrifter/virksomheter og prosjekter kan skape merverdi og 

synergier lokalisert til Stav. 

 

Merknad: 

Styret har det overordnede ansvaret for gjennomføring av den strategiske plattformen. De fordeler ansvar for gjennomføring mellom styret og administrasjonen. Styret setter frister for de ulike tiltakene som skal gjennomføres. 

Tiltak utover de som er foreslått over defineres av styret i samarbeid med administrasjonen. 

 

 

Strategigruppa Stav 2015 – 10.8.15. 

Jon Prestegarden (1. vara Styret Stav SA), Anita Stenumgaard (Nestleder styret), Sveinar Kildal (Rådmann Øyer kommune), Elisabeth Haukaas Bjerke (Daglig leder GLØR) og Trond Sanbu. 


