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SØKNAD OM ALPIN VM - NORSK PROSESS MOT Å BLI KANDIDAT  
 
 
Vedlegg: 
Norges Skiforbund (NSF) sin beskrivelse og kravspesifikasjon av den norske prosessen for å 
bli kandidat til å søke Alpin VM, datert 14.august 2017.  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
I denne saken inviteres partene til å vedta at det arbeides med å bli norsk kandidat til å 
søke Alpin VM. Partene som samarbeider om dette er Hafjell-Kvitfjell Alpin AS, Øyer 
kommune, Ringebu kommune, Lillehammer kommune, Oppland Fylkeskommune, Oppland 
Idrettskrets, Visit Lillehammer AS og Alpinco AS.  Det inviteres også til å bidra med midler 
til finansiering av prosessen.  
 
I tillegg til Hafjell-Lillehammer-Kvitfjell har Narvik og Hemsedal meldt sin interesse for å bli 
norsk kandidat til å søke Alpin VM. Norges Skiforbund (NSF) vil avgjøre hvem som skal bli 
norsk kandidat og om det skal søkes internasjonalt. Hvis det skal søkes internasjonalt 
startes en ny prosess.  
 
Saksutredning: 
Alpin VM er et stort arrangement som aldri har vært arrangert i Norge. Hafjell-Lillehammer-
Kvitfjell har tidligere fremmet søknader i 2001, 2003, 2005 og 2007. En ny søknad ble sendt 
Norges Skiforbund (NSF) i 2011, men ble skrinlagt av NSF på grunn av arbeidet med OL i 
Oslo 2022.  
 
Alpin VM arrangeres annet hvert år i første halvdel av februar. Det er Norges Skiforbund 
(NSF) som avgjør hvilke arrangørsted som skal velges i Norge og om det skal søkes 
internasjonalt. Som grunnlag for avgjørelsen av arrangørsted har Norges Skiforbund hatt 
felles møte med kandidatene, arrangert felles studietur til Åre som skal arrangere Alpin VM 
i 2019 og presentert et felles opplegg med 18 temaer/emner hver av kandidatene skal 
besvare. Fristen for å gi sine svar er 20.mars 2018.  
 
Etter avgjørelsen om valg av arrangørsted i Norge, vil det avgjøres om det skal søkes 
internasjonalt. Søkes det internasjonalt og en vinner frem vil det skje en tildeling fra FIS til 
Norges Skiforbund og valgt arrangørsted. Vinner en frem i Norge vil det startes en ny 
prosess hvis en skal søke internasjonalt. Det er FIS som eier alle TV- og markedsrettigheter 
til VM. Arrangør av VM har avslutningsrennene i World Cup året før VM.    
 



Hvilke Alpin VM som skal søkes vil bli avgjort etter at VM i nordiske grener er avgjort, der 
Trondheim er norsk søker. Fører søknaden fra Trondheim frem og de tildeles VM i nordiske 
grener i 2023 kan det åpnes for å søke Alpin VM i 2025. Fører ikke Trondheim sin søknad 
frem vil de søke på nytt for 2025 og første mulighet vil da være 2027.  
 
Vurdering: 
Alpin VM i Hafjell-Lillehammer-Kvitfjell vil være basert på oppgradert gjenbruk etter 
Lillehammer OL i 1994, det legges opp til et nøkternt arrangement med et unikt folkeliv. 
Hafjell og Kvitfjell er nasjonalanlegg for alpint i Norge. Begge anleggene er vesentlig 
oppgradert i tiden etter 1994 og i daglig bruk til arrangementer og treninger for alpinlag fra 
hele Norge. Søknad om Alpin VM vil være et tiltak som støtter opp under 
nasjonalanleggene, rekruttering til alpinsporten og målene i Regional Næringsplan for 
Lillehammerregion « Europas mest komplette region for vintersport og opplevelser». 
En bredt sammensatt interimsgruppe har i en tid arbeidet med organisering og finansiering 
av søknaden. Skulle Hafjell-Lillehammer-Kvitfjell bli valgt som norsk arrangørsted og det 
besluttes å søke internasjonalt, vil det bli fremmet en ny sak om organisering og 
finansiering. 
 
I den norske prosessen foreslås det at sekretariatsoppgavene ivaretas av arrangørselskapet 
Hafjell-Kvitfjell Alpin AS og at disse leier inn bistand etter behov.  
 
Det opprettes en styringsgruppe bestående av representanter fra kommunene, 
fylkeskommunen, arrangørselskapet, anleggseier, reiselivsselskapet og idrettskretsen.  
Styringsgruppe: Brit K. Lundgård, Øyer Kommune, Arne Fossmo, Ringebu Kommune, Espen 
G. Johnsen, Lillehammer kommune, Ove Gjesdal, Visit Lillehammer AS, Jahn Petter Dahlum, 
Hafjell Kvitfjell Alpin AS, Odd Stensrud, Alpinco AS og Ole Kristian Kirkerud, Oppland 
Skikrets. 
 
I tillegg til styringsgruppen opprettes arbeidsgrupper, foreløpig er disse gruppene etablert: 
Teknisk gruppe, WOW(Festival- og arrangementsgruppe) og Legacy. Det arbeides med 
bemanning av gruppene. 
 
Finansiering av den norske prosessen. Det er lagt til grunn en total kostnad på den norske 
prosessen for Hafjell-Lillehammer-Kvitfjell på kr. 500.000,- fordelt over 2017 og 2018. 
Pengene skal bl.a. benyttes til kjøp av bistand fra bl.a. Hanne Viig Syversen som tidligere 
har jobbet med søknader om OL, World CUP og VM innen alpint og nordiske grener.  
 
Forslag til finansieringsplan:  



  Andel 2017 2018 Sum 

 Øyer 
kommune  

          
1             25 000             25 000             50 000  

 Ringebu 
kommune  

          
1             25 000             25 000             50 000  

 Lillehammer 
kommune  

          
1  

           25 000             25 000             50 000  

 Oppland 
fylkeskommune  

          
1  

           25 000             25 000             50 000  

 Hafjell  
          
1             25 000             25 000             50 000  

 Kvitfjell  
          
1             25 000             25 000             50 000  

 Visit 
Lillehammer  

          
0,5 

           12 500             12 500             25 000  

 Hafjell- Kvitfjell 
Alpin AS  

          
3,5 

           87 500             87 500           175 000  

 Sum  
        
10           250 000           250 000           500 000  

 

 
Kommunens andel av finansieringen dekkes ved bruk av disposisjonsfondet. Saldo på 
fondet pr. 28.11.2017 er kr 19.087.769,-. 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret godkjenner at det arbeides med å bli norsk kandidat til å søke  
Alpin VM.  

2. Kommunestyret vedtar å bidra med finansiering i h.h.t finansieringsplanen. Utgiften 
dekkes fra disposisjonsfondet. 

3. Det forutsettes likelydende vedtak hos alle samarbeidspartene.  
 
 
Ådne Bakke  
Rådmann 


