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WORLD CUP I KVITFJELL 2022 2023 OG 2024 - SØKNAD OM TILSKUDD SØKER: HAFJELL - 
KVITFJELL ALPIN AS 
 
 
Vedlegg: 
Søknad fra Hafjell-Kvitfjell Alpint AS datert 04.02.2022 
Svar fra Øyer kommune 21.06.2022 
Forespørsel fra Hafjell-Kvitfjell Alpint AS 13.12.2022 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Hafjell-Kvitfjell Alpint AS søker om tilskudd til å forsterke og utvikle World Cup Kvitfjell 
2022,2023 og 2024. Kommunedirektøren rår formannskapet å avslå søknaden ut fra de 
økonomiske utfordringer kommunen står overfor. 
 
Saksutredning: 
 
Hafjell-Kvitfjell Alpin er et arrangørselskap som årlig gjennomfører World Cup for herrer og 
er en etablert klassiker og gjennomføres hvert år, første uken i mars. Europa Cup renn for 
kvinner i desember og herrer hvert andre år i februar. Når vi i år kommer til søndag 6 mars 
2022, har vi gjennom 29 år gjennomført 67 World Cup renn i Kvitfjell. I tillegg har selskapet 
arrangert flere World Cup renn i Hafjell samt Jr VM. I januar i år har selskapet arrangert VM 
for Para i Hafjell.  
I de fleste årene har arrangørselskapet klart å skape et lite overskudd. Kravene fra FIS, det 
Internasjonale skiforbundet settes stadig høyere og høyere for hvert år der vi må innenfor 
fornuftige vurderinger øke kostnadsnivået for å levere på høyeste nivå hvert år.  
 
De internasjonale kravene til å arrangere World Cup blir stadig høyere, arrangørselskapet 
må løpende være i forbedring i alle detaljer for arrangementet, være innovative og 
fremoverlent.  
Det har blitt gjennomført mye, samtidig som det er flere grep som skal gjøres. 
Funksjonærer er den viktigste ressursen, her må det jobbes målrettet alltid for å beholde 
kompetanse, utvikle funksjonærgruppa. Det må investeres i varig kompetanse gjennom 
opplæring samt nyrekruttering av funksjonærer med høy alpinkompetanse og forståelse for 
rennteknisk gjennomføring. Det må videre investeres i arrangementsutstyr samt øke 
tilbudet til preparering av ski for lagene. Arrangøren jobber også med å bedre tilbudet til 
landslagene knyttet til innkvartering på mellomstasjonen.  
 
Hafjell-Kvitfjell Alpins ambisjon er å bli verdens grønneste vintersportarrangement. Det har 
blitt kartlagt og fått mye innsikt i et innledende prosjekt som er gjennomført sammen med 
Greener Events og Innlandet Fylkeskommune.  



Videre har vi sett og fått bekreftet fra flere hold at det er et stort behov for en 
Næringslivskonferanse i Gudbrandsdalen på høyt nivå. Vi ser det som strategisk riktig og 
viktig for oss og bygge opp og få etablert en fast årlig Næringslivskonferanse fredagen 
under WC uka. For oss kan dette bety viktige inntekter over tid samt at vi tar del i og 
etablerer en viktig møteplass for næringslivet som kan bli helt unik. Det er naturlig at denne 
møteplassen bygges opp og blir en del av WC arrangementet i Kvitfjell som er Norges 
største vintersportsarrangement.  
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren viser til vedlagt søknad der Hafjell-Kvitfjell Alpint AS søker Øyer 
kommune om tilskudd til å forsterke og utvikle World Cup Kvitfjell. Øyer kommune har 
støttet disse arrangementene i tidligere år, men ser seg nødt til å avslå søknaden denne 
gangen da kommunen står foran store økonomiske utfordringer. Kommunen håper å 
komme tilbake med støtte ved en senere anledning. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret avslår søknaden fra Hafjell-Kvitfjell Alpint AS om tilskudd til å forsterke og 
utvikle World Cup Kvitfjell 2022,2023 og 2024. 
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