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Søknad

Søknadsnr. 2019-0015 Søknadsår 2019 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Norway Home Of Skiing

Kort beskrivelse

Norway Home of Skiing (NHOS) har vært et veldrevet prosjekt i 7 år, med gode resultater for deltakende 

destinasjoner. Dette kommer til uttrykk i vedlagte Business Plan som er skrevet på engelsk, idet NHOS skal 

opptre som en engelskspråklig organisasjon. Nå ser vi fremover, med spesielt fokus på perioden 2019-2022.

Prosjektbeskrivelse

For ordens skyld: NHOS ble i sin tid (2012) initiert og virkeliggjort for å ivareta «alt markedsarbeid» overfor 

utenlandske markeder, på vegne av deltakende alpindestinasjoner og som et samlet og variert norsk 

alpinprodukt.

Pr. dags dato er de deltakende destinasjoner Geilo (Visit Geilo AS), Beitostølen (Beitostølen Resort 

AS), Myrkdalen (Myrkdalen Fjellandsby AS, Norefjell (Norefjell Skisenter AS, Narvik (Narvikfjellet AS), 

samt Kvitfjell og Hafjell (Alpinco AS). Hemsedal og Trysil trakk seg fra dette samarbeidet pr juni 2019, 

for å hengi seg til en skandinavisk satsning i Skistar-familien.

For å møte endringer i markeder, økt konkurranse og tidens tann, er det helt nødvendig for NHOS å gå

inn i en fase med utvidede forpliktelser og større satsning for destinasjonene. Dette gjøres ved å 

etablere et aksjeselskap (i prosess og under registrering - siste: er godkjent i Brønnøysundregistrene

pr dags dato), der alle destinasjonene har gått inn med identiske eierandeler, har knyttet til oss 

prosjektleder og englandsbaserte Trevor De Villiers som

daglig leder, arbeide aktivt med vår Business Plan (inkludert strategi, markedsplan og budsjett), øke 

nedslagsfeltet for vår innsats og investere i ytterligere en ansatt som skal være med å forvalte vårt 

ambisiøse markedsarbeid i flere europeiske markeder – i første omgang.

Alpinco søker Oppland fylkeskommune om kr 500.000,- i støtte pr år over en 3-års periode, dedikert 

til dette arbeidet. Alpinco vil selv matche dette beløpet for samme periode, slik at NHOS kan tilføres 

kr 1.000.000,- lokalt årlig. Tilsvarende søknader med identiske beløp er effektuert lokalt fra øvrige 5 

destinasjoner parallelt med denne.

Business Plan dekker alle områder som angår denne satsningen.
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Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Alpinco AS

Org.nr:998230136
Hundervegen 122

2636 ØYER

92809795

Kontakt-
person 

3580 Geilo AS Hegnavegen 31

3580  GEILO

92809795

Prosjekt-
leder

Trevor De Villiers c/o Visit Geilo Vesleslåttvegen 13

3580  GEILO

-

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon

Bakgrunn

Norway Home of Skiing har vært i god utvikling over tid - som prosjekt, men for å møte endringer i 

markeder, økt konkurranse, tidens tann vekst i antall destinasjoner, voldsom vekst i våre 

primærmarkeder (UK, NL, DK, S, D) er det helt nødvendig for NHOS å gå inn i en fase med utvidede 

forpliktelser og større satsning for destinasjonene som er partnere og aktive deltakere i selskapet.

Dette gjøres ved å etablere et aksjeselskap (i prosess og under registrering - her har vi fått bekreftelse 

fra Brønnøysundregistrene, i dag, på at registreringen av selskapet er godkjent og gjennomført), der 

alle destinasjonene har gått inn med identiske eierandeler, knytte til oss prosjektleder og 

englandsbaserte Trevor De Villiers som daglig leder, arbeide aktivt med vår Business Plan (inkludert 

strategi, markedsplan og budsjett), øke nedslagsfeltet for vår innsats og investere i ytterligere en 

ansatt som skal være med å forvalte vårt ambisiøse markedsarbeid i flere europeiske markeder – i 

første omgang.

Prosjektmål

Målene for prosjektet kan inndeles slik:

1. Øke antall deltakende destinasjoner (i tillegg til Geilo, Norefjell, Beitostølen, Myrkdalen, Kvitfjell, 

Hafjell og Narvik), slik at "hele Norge" er med og gir et samlet norsk alternativ for det utenlandske 

alpinmarkedet.

2. Være destinasjonenes markedsavdeling overfor det utenlandske markedet.

3. Generere direkte vekst i utenlandske reisedøgn og tilsvarende vekst i alpinanleggene for hver 

enkelt destinasjon.

4. Utvikle selskapet, med vekst i økonomi og arbeidsplasser, og bidra til det samme for hver enkelt 

destinasjon.

Forankring

Prosjektet er godt forankret hos aksjonærer og administrasjon i Alpinco, og fremstår som en tydelig 

selskapets strategiske satsingen på Geilo.
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Prosjektorganisering

Prosjektet er nylig organisert i et aksjeselskap med deltakende destinasjoner som likeverdige eiere. Dette er 

nærmere presentert i vedlagte Business Plan.

Samarbeidspartnere

Selskapet er i seg selv sammensatt av de viktigste samarbeidspartnerne, men vi opplever også fylkeskommuner 

og kommuner som dette. Vi søker også etter samarbeidspartnere på flere fronter, og forholder oss til en del 

utenlandske turoperatører, og er i innledende fase med transportører (Color Line, VY, Avinor).

Aktiviteter

Det jobbes iherdig med turoperatører, utforming og produksjon av brosjyre- og presentasjons materiell, filmer, 

hjemmeside(r) og synlighet på messer og lignende.

Målgrupper

Målgrupper her vil bli av geografisk karakter, ettersom deltakende destinasjoner ivaretar ulike

målgrupper. Utgangspunkter er å få familier i våre primærmarkeder til å velge Norge og en av våre 

destinasjoner som sitt alpine reisemål.

Primærmarkedene er England, Nederland, Danmark, Sverige og Tyskland. Dette er hele tiden under 

vurdering, ettersom markedene i "hele verden" er i vekst og endring - med stor vilje til å reise langt 

for opplevelser av denne (og andre) karakter.

Resultat

Økt tilstedeværelse i prioriterte markeder, med annonsering, messedeltakelser og tettere dialog med 

turoperatører.

Større oppmerksomhet hos potensielle og eksisterende allianse-/samarbeidspartnere.

Forsterking og initiering av dialog med transportører til og fra definerte markeder.

Effekter

Sikring av forretningsdrift og generering av vekstgrunnlag for gruppen samlet i selskapet Norway Home Of 

Skiing AS og destinasjonene individuelt/lokalt.

Skape et bredere og mer variert tilbud for utenlandske borgere (avtagerne/brukerne) som velger 

Norge som sitt alpine reisemål. Produktutvikling der etter.

Sikring av og vekst i antall arbeidsplasser kommunalt og interkommunalt.

Utvidet og utbedret transporttilbud for reisende.

Økt vintertrafikk for norsk reiseliv.

Fokus på bærekraftig reisemål - både innad og utad (nasjonalt/internasjonalt.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Tidsrammen for denne satsingen er satt til å vare over en 3-års periode fra og med nå, med
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"Business-As-Usual"-aktiviteter, men med en vesentlig større tilstedeværelse og tyngde i eksisterende

og nye markeder. Dette er beskrevet nærmere i vedlagte Business Plan.

Kostnadsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Markedsføringskostnader  1 050 000  1 900 000  2 500 000  5 450 000

Personalkostnader   600 000  1 500 000  1 600 000  3 700 000

Reise- og kontorkostnader   500 000   800 000   800 000  2 100 000

Sum kostnad 2 150 000 4 200 000 4 900 000 11 250 000

Finansieringsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Buskerud fylkeskommune   250 000   600 000   700 000  1 550 000

Deltakere (7 
destinasjoner)  1 400 000  2 100 000  2 450 000  5 950 000

Hordaland 
fylkeskommune   125 000   300 000   350 000   775 000

Nordland fylkeskommune   300 000   350 000   650 000

Oppland fylkeskommune   375 000   900 000  1 050 000  2 325 000

Sum finansiering 2 150 000 4 200 000 4 900 000 11 250 000

Geografi

501-Lillehammer, 521-Øyer, 543-Vestre Slidre, 544-Øystre Slidre, 545-Vang

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

2019.08.31 Business plan NHOS.pdf  1 726 670 14.10.2019

Firmaattest pr. 03.09.2019.pdf   35 848 14.10.2019

Summary from Board Meeting Norway Home Of Skiing August 

19th 20019_.pdf

  87 658 14.10.2019


