Petter Northug jr mottar hyllesten fra publikum

Aktivitetsrapport arrangement
for Øyer kommune 2016-2018
Av Stein B. Olsen, Visit Lillehammer
De tre siste årene har det vært stor aktivitet i
kommunen. Jeg har denne gangen valgt å dele
inn rapporten i tre deler, TV-sendte
arrangement, årlige arrangement, samt hvilke
arrangement som er på trappene.

Hafjell Opp

TV-sendte arrangement:
Det store arrangementet i 2016 var utvilsomt Ungdoms-OL som ble en gedigen suksess.
Både oppgradering av anlegg og nye frivillige var viktige målsettinger. Øyværinger stilte
opp, både som frivillige og som publikum. Det ble satt i gang en rekke spennende
prosjekter, og mange fikk sitt aller første møte med arrangement. Målsettingen om å få
en ny generasjon frivillige er litt usikkert i skrivende stund. Mange ble trigget av at det
var et ungdoms-OL, og jeg tror vi kan konkludere med at mange har fått smaken på
gleden av å delta som frivillig. Uansett så har de fått mange gode minner.
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X Games 2017
En ny suksess, og et virkelig publikumsarrangement. Her ble til og med arrangøren
overrasket over hvor står pågangen var for å være med som frivillig. Gunstig at det kom
rett etter YOG. Gjennomført profesjonell arrangør som lagde fantastiske flotte TV-bilder.
Vi lærte mye om målrettet markedsføring gjennom sosiale medier. Vi har i flere runder
vært i dialog med arrangøren om å komme tilbake til Hafjell. Arrangøren ønsker det,
men det handler om å finne det rette konseptet til den rette prisen.

NM alpint 2018

NM i Hafjell i 2018 ble en sportslig suksess, og ikke minst god markedsføring. Aldri har
NRK sendt så mange timer fra et NM som de gjorde i Hafjell. Sportslig ble det mye
spennende med alle de norske stjernene på plass. I tillegg ble det ekstra spennende fordi
vi var i innspurten av søknadsarbeidet for et alpin-VM. Søknaden ble levert av en av de
lokale prøvekjørerne.
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Janteloppet 2019
Janteloppet med Petter Northug som frontfigur og med solide
samarbeidspartnere i Red Bull og TV2 ble arrangert på den nye skistadion
på Mosetra. En fantastisk opplevelse i strålende vær, ei krevende og
morsom løype med innlagt trippelhopp, og med helikopterbilder fra et
strøkent Øyerfjell. ØTI sammen med svært gode og dyktige utbyggere
leverte et strålende arrangement. Det er å håpe at dette blir årlig. Uansett
fikk en vist fram hvilke muligheter som ligger i denne arenaen, og ikke
minst hvilke ressurser som finnes rundt. Her blir det garantert mere moro i
åra som kommer.
Årlige arrangement som generer overnatting og merinntekter.
Alpine renn i Hafjell
Fartsuka er et viktig, men krevende arrangement. Arrangementet går over ei hel uke, og
er viktig for regionen. Har tidligere gjort undersøkelser, og arrangementet legger igjen
over en million kroner i merverdi til Øyer. Det jobbes nå videre for å heve statusen og
viktigheten av Fartsuka for norsk alpinsport. I tillegg arrangeres det en rekke store og
mindre alpinarrangement i Hafjell. Hafjell er uten tvil den arenaen i Norge som
arrangeres flest alpine renn. Europacuprenn er på trappene, og høsten 2019 vil det også
bli avgjort hvorvidt Hafjell-Kvitfjell får arrangere World Cup-finalen i 2023.

Hafjell SkiMarathon
Er en av de få turrenn i vårt distrikt som har vokst de siste årene. Det skyldtes dyktige
arrangører og anleggseiere som ønsker å satse. Var med i starten da rennet ble etablert,
og har fult det siden. Jobber nå videre for å løfte arrangementet. Arenaen har utviklet
seg bra de siste årene og er moden for både flere og større arrangement. Janteloppet i
2019 er et synlig og godt bevis på det. ØTI i godt samspill med lokale
samarbeidspartnere gjør en stor og god jobb. Janteloppet ble en strålende happening, og
det er å håpe at dette blir årlig.

3

Troll SkiMarathon
I likhet med Hafjell Ski Marathon har også Troll-Ski hatt en fin økning de siste årene.
Mye av løypa går gjennom Øyerfjellet, og det jobbes nå med å skape et samarbeid
mellom Hafjell Ski Marathon og Troll Ski. ØTI er involverte i begge arrangementene. I
tillegg vil det nå jobbes aktivt i samspill med flere aktører mot det utenlandske
markedet. Birkebeinerrennet har hatt stor suksess med dette, og det er ønskelig å se på
de samme mulighetene for Troll Ski med flere. Et mulig samarbeid med Innovasjon
Norge er naturlig i så måte.
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Birkebeinerrittet
Birkebeinerrittet har de siste årene hatt to starter i Øyer, på Pellestova. Dette er nå blitt
fast start på halvbirken og UltraBirken. UltraBirken feirer 10 år i 2019, og sykkelstiene i
Øyerfjellet brukes flittig både før, under og etter rittet.
Troll Cup i fotball
Fotballturnering i regi av ØTI som har sikret seg et godt fotfeste, og som er ei svært
viktig inntektskilde for idrettslaget. Utviklingen av turneringen har vært svært positiv,
og de har vært en flittig søker på arrangementsstøttemidler i Regionrådet.
Stav
Utvilsomt det arrangement med lengst tradisjoner, og som også forsøker å skape nye
ting. Solid i alt de gjør, men har fortsatt potensial.

Etablering av Hafjell Event
Øyer var først ute med å etablere et eget eventselskap i samarbeid med næringslivet,
Hafjell Event. Et spennende tilvekst, og avslutningsfesten i Hafjell ble løftet mange hakk.
Var med på etablering og oppstarten.
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Hafjell Grand Prix på sykkel
I 2018 ble det aller første sykkelrittet. Øyer var på kartet med et temporittet på
Gamlevegen med start på Tingnes. Dette ble også TV-sendt, og var et arrangement i
samarbeid med UNO-X og Lillehammer Cykleklubb.
Hafjell Opp løping
Hafjell Opp har blitt arrangert flere ganger, uten helt å ta av. Konkurransen her er hard,
men populært for de som deltar.
Downhillsykling i Hafjell
Igjen har det blitt arrangert konkurranser i downhillsykling i Hafjell, men uten lokale
arrangører. Her gikk lufta ut av ballongen i 2014, men gledelig nok var det over 100
deltakere i det kombinerte norske og svenske mesterskapet som ble arrangert
sommeren 2019. Kanskje er noe på gang?

Veien videre
2020: Vi kan trygt slå fast at også framtida ser lyst til i forhold til å sette Øyer på kartet
også de neste årene. I 2020 skal historiens først NM veko vinter arrangeres.
Lillehammer og Øyer er der det skjer. Her blir det NM i alle skiidretter som sju andre
særidretter. De alpine øvelsene vil foregå i Øyer, og vi er garantert TV-sendinger fra alle
norske mesterskap. I tillegg vil det være både Para World Cup i snowboard og alpint
neste vinter.
2021: Para-VM i alpint, nordic, skiskyting og snowboard. Historien første felles VM for
fire forskjellige grener innenfor paraidrettene. Mesterskapet er viktig og gir mange
muligheter. Mesterskapet er finansiert av Kulturdepartementet og VI-stiftelsen. Alle
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detaljer er ikke klare, men dette er et arrangement som gir mange muligheter. Ikke
minst i forhold til å ta en posisjon som verdens ledende para-destinasjon på vinterstid.

Alpin VM 2025
Noen nedturer må en også regne med, og arbeidet med alpin-VM ble en slik nedtur. Her
ble det lagt masse arbeid fra mange. Konseptet mente vi alle var veldig bra, men Norges
Skiforbund landet på at Narvik skal være norsk kandidat. For oss en nedtur, men vi
bestemte oss rask for å søke om WC-finalen i 2023. Videre er det viktig at både Hafjell og
Kvitfjell fortsetter å ha status som nasjonalanlegg i alpint.
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Arrangementsstrategi for Øyer og regionen
Undertegnede har bidratt i arbeidet med å utforme en ny arrangementsstrategi for
regionen. Denne skal nå settes i ut i live gjennom en egen handlingsplan. For Visit
Lillehammer sin del har det blant annet resultert i en større fokus på arbeidet med å
skaffe nye arrangement. Videre ønsker vi å skape to arrangement hvor arrangører møtes
for å utveksle erfaringer og suksesshistorier.
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