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Sammendrag: 
Hafjell-Kvitfjell Alpint AS (HKA AS) søker Øyer kommune om støtte over en tre års-periode 
for å heve nivået og sikre framtidige årlige World Cup (WC) i Kvitfjell. Styret har i tillegg 
besluttet å arbeide for å få tildelt WC-finalen til Hafjell og Kvitfjell i 2023. Videre er det 
ambisjoner om å få tildelt årlige WC-renn for damer til Hafjell, primært slalåm, storslalåm 
eller Super G. Selskapet ønsker å posisjonere seg som en arrangør som kan overta avlyste 
renn på kort varsel. 
 
Det søkes om et tilskudd på kr 200.000 i 2019, kr 250.000 i 2020 og kr 250.000 i 2021. 
Rådmannen er positiv til søknaden fra HKA AS og rår kommunestyret til å bevilge  
kr 200.000 i 2019, kr 250.000 i 2020 og kr 250.000 i 2021 i tilskudd for å bidra til å innfri HKA 
AS sine ambisjoner. 
 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn: 
Hafjell-Kvitfjell Alpin AS (AKA AS) er et arrangørselskap som årlig gjennomfører Europa Cup 
renn for kvinner i desember og World Cup for herrer i februar/mars. Gjennom 26 år er det 
gjennomført 65 World Cup-renn i Kvitfjell. Selskapet har over tid arbeidet godt og 
framtidsrettet for å oppnå god bærekraft i arrangementet. Dette dokumenteres i dag blant 
annet med permanente bygg for arrangementet og pr dd en tilfredsstillende egenkapital i 
selskapet.   
 
I de fleste årene har arrangørselskapet klart å skape et lite overskudd. Nå settes kravene fra 
det internasjonale skiforbundet (FIS) høyere og arrangørselskapet må innenfor fornuftige 
vurderinger, øke kostnadsnivået for å levere på høyeste nivå. For å innfri forventningene fra 
FIS samt opprettholde årlig World Cup i Kvitfjell, søkes det om et økonomisk tilskudd for 
2019 på kr 200.000,- fra Øyer kommune. Det vises også til selskapets øvrige ambisjoner. 
Styret har besluttet å arbeide for å få tildelt WC-finalen til Hafjell og Kvitfjell i 2023. Videre er 
det ambisjoner om å få tildelt årlige WC-renn for damer til Hafjell, primært slalåm, 
storslalåm eller Super G. Selskapet ønsker å posisjonere seg som en arrangør som kan 
overta avlyste renn på kort varsel både i Hafjell og i Kvitfjell. 
 



 
World Cup-arrangementet i Kvitfjell er det største TV-sendte sportsarrangementet i Norge. 
Det er live sending til store deler av Europa med nesten 100 millioner seere.  
 
De internasjonale kravene til å arrangere World Cup blir stadig høyere. Kvitfjell må levere 
hvert år for å beholde arrangementet. I fjor mottok HKA AS fra FIS konkrete 
forbedringspunkter som arrangøren har jobbet med siden april 2018. Arrangørselskapet 
nedsatte en evalueringsgruppe som fram til nå har arbeidet godt.  
 
For å imøtekomme de krav FIS setter til arrangementet, må det investeres i varig 
kompetanse gjennom opplæring samt nyrekruttering av funksjonærer med høy 
alpinkompetanse og forståelse for rennteknisk gjennomføring. Det må også investeres i mer 
utstyr samt øke tilbudet til preparering av ski. Arrangøren arbeider også med å bedre 
tilbudet til landslagene knyttet til innkvartering på mellomstasjonen. 
 
Fakta: 
Forbedringspunktene som har hatt fokus i 2019: 

 Ledelse, administrasjon og mannskap 
Estimert merkostnad i 2019: ca kr 1.250.000,-. 
 

 Maskiner og utstyr 
Estimert merkostnad i 2019: ca kr 200.000,-.  
 

 Kvalitetssikre underlaget i utforløypa 
Estimert merkostnad i 2019: ca kr 400.000,-. 
 

 Innkvartering 
Estimert merkostnad i 2019: ca kr 275.000,-. 
   

 Ytterligere forbedringer rettet mot World Cup i  2020 
Ikke estimert merkostnad. 
 
Ambisjoner i arrangørselskapet Hafjell-Kvitfjell Alpin AS (HKA AS): 
Ambisjonsnivået i HKA AS er å kunne utvikle og forsterke klassikeren World Cup Kvitfjell  
(WC Kvitfjell) til å levere på det høyeste internasjonale nivået i årene som kommer. I tillegg 
har styret i selskapet på styremøtet 21.01.2019 besluttet at det skal jobbes for å få tildelt 
WC finalen til Hafjell og Kvitfjell i 2023. 
 
Det er videre ambisjoner om å få tildelt årlige WC renn for damer til Hafjell. For å sikre 
forutsigbarhet og trygghet i arbeidet med de ambisjonene selskapet har satt seg, ønsker 
HKA AS å forankre rennstrategien på World Cup hos anleggseier og Norges Skiforbund (NSF). 
Selskapet ønsker en forpliktelse og et engasjement rundt denne rennstrategien slik at det 
kan jobbes sammen mot felles mål. 

1. WC Kvitfjell Herrer DH og Super G - årlig  
2. WC Finale 2023 
3. WC Damer – årlig  
4. Reservearrangør WC Damer og Herrer, fortrinnsvis i helg 



 
 
Miljøgodkjent arrangement: 
Alpint er en utendørsidrett som blir påvirket av endringer i klima og miljø og det er naturlig 
at HKA AS som årlig arrangør av World Cup alpint er med og tar ansvar. Det arbeides 
målrettet for å redusere den helhetlige klima- og miljøbelastningen av arrangementet. 
Innsatsen rettes mot: 
 Reduksjon av det totale transport- og energibehovet  
 Økt andel av mat og drikke som er lokalprodusert, fairtrademerket og/eller økologisk 
 Kontinuerlig økt grad av kildesortert avfall  
 Utarbeiding av rutiner for å tenke miljø i alle innkjøp. 

 
I 2017 ble Kvitfjell godkjent som et Miljøgodkjent arrangement av Foundation For 
Environmental Foundation.  https://fee.no/miljgodkjent-arrangement/ 
 
 
Økt tilskudd og støtte til WC 2019: 
Arrangørselskapet orienterte i april 2018 alle eiere om at alle må bidra med økt støtte over 
en tre års-periode for å heve nivået og sikre framtidige årlige WC i Kvitfjell. Norges 
Skiforbund Arrangement har for 2019 bevilget kr 400.000 gitt at de øvrige eierne er med på 
et spleiselag. Selskapet har følgende mål om støtte: 
 

 
 
 
Økt tilskudd og støtte til WC 2020 og 2021: 
Med de ambisjoner det er lagt opp til har arrangørselskapet lagt seg på et generelt høyere 
kostnadsnivå som må dekkes opp med økt støtte og økte inntekter fra sponsorer. 
Kostnadene for 2019 vil også i stor grad gjelde for de kommende år. Eget budsjett er 
utarbeidet og kan oversendes ved behov. 
 
Det arbeides langsiktig og det er viktig at de investeringer som foretas og den opplæringen 
som gjennomføres blir værende som verdier i selskapet slik at selskapet er i utvikling og 
investerer i varige verdier. Selskapet håper at sponsorinntekter kan slå positivt ut fra 2020. 
 
Vurdering: 
Hafjell-Kvitfjell Alpint AS arbeider med et bredt spekter av forbedringer for å innfri kravene 
fra det internasjonale skiforbundet (FIS), for dermed å opprettholde årlig World Cup i 

https://fee.no/miljgodkjent-arrangement/


Kvitfjell. Det vises for øvrig til ambisjoner utover dette. Slik rådmannen ser det, er satsingen 
viktig for destinasjonen.  
 
Rådmannen innstiller på at Øyer kommune støtter Hafjell-Kvitfjell Alpint AS (HKA AS) over 
en tre års-periode med tilskudd på kr 200.000 i 2019, kr 250.000 i 2020 og kr 250.000 i 2021. 
Bevilgningene for 2019 og 2020 til sammen kr 450.000 dekkes ved overføring fra 
disposisjonsfond «Idrettsarrangement, saldoen pr 29.04.19 er kr 868.000. Tilskuddet for 
2021 innarbeides i økonomiplan og budsjett.  
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret støtter Hafjell-Kvitfjell Alpint AS sin søknad om tilskudd til World Cup i 

Kvitfjell og øvrige ambisjoner slik de framkommer av søknaden for 2019, 2020 og 2021. 
2. Bevilgningen for 2019 og 2020 kr 450.000, dekkes ved overføring fra disposisjonsfond 

«Idrettsarrangement». Bevilgningen for 2021 kr 250.000, innarbeides i økonomiplan 
2020 - 2023 og årsbudsjett 2021.   

 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann


