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SØKNAD OM STØTTE - PARABOB WORLD CUP I NORGES OLYMPISKE BOB OG AKEBANE  
 
Vedlegg: 
Søknad om støtte til World Cup arrangement datert 04.10.2018. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Rådmannen rår i denne saken formannskapet til å innvilge søknaden fra Norges Ake-, Bob- 
og Skiforbund (NABSF) om støtte til Parabob World Cup i Lillehammer Olympiske Bob og 
Akebane helgen 12.-13.januar 2019 med kr 5.000,-. Tilskuddet foreslås dekket av 
idrettsfondet. Rådmannen ber formannskapet fatte vedtaket som en hastesak i henhold til 
kommuneloven § 13. 
 
Saksutredning: 
Helgen 12.-13.januar 2019 arrangerer NABSF i samarbeid med det internasjonale forbundet 
(IBSF) Parabob World Cup I Lillehammer Bob og Akebane. 
Det vil delta ca 20 parabob-atleter fra verden over deriblant 3 norske deltakere. 
Det internasjonale forbundet har lagt fram et kostnadsbilde på totalt kr 111.800,-.  
 
Det søkes om støtte til å dekke kostnader for å sikre et økonomisk forsvarlig arrangement. 
Samt sikre fokus rundt utvikling og en god opplevelse for utøvere, støtteapparat og frivillige. 
Det internasjonale forbundet har bl.a et krav til tilstedeværelse av ambulanse m/paramedic 
og lege under konkurransedagene og lege under offisielle treningsdager. 
 
Vurdering: 
Parabob er en relativt ny gren av de paralympiske idrettene (godkjent i 2016), og står på 
programmet for første gang i Beijing 2022. Idretten har som målgruppe personer med 
ryggmargskader, eller som er ben-, arm- eller håndamputert.  
 
Lillehammer olympiske bob- og akebane i Hunderfossen har gjennom årene hatt stor 
betydning for reiselivet i Øyer. Mange landslag har treningsleir i anlegget, og bruker Øyer 
som bosted og til aktiviteter utenom trening. 
 
Parabob er en marginal idrett uten store sponsorinntekter. Et bidrag fra det offentlige for å 
dekke kostnader for å sikre fokus rundt utvikling og en god opplevelse for utøvere, 
støtteapparat og frivillige under arrangementet og treningsdagene vil være en kjærkommen 
støtte. 
 
Formannskapet bevilget i FSK-sak 15/18, møte 13.02.2018, kr 10.000,- til mottakelse under 
VM Parabob i mars i 2018. 



 
På grunn av at søknaden for 2019 ved en misforståelse er blitt liggende lenge i 
administrasjonen fremmer rådmannen saken som en hastesak, jf kommuneloven § 13. 
 
Tilskuddet foreslås dekket fra idrettsfondet som pr 09.01.2019 har en saldo på 
kr 1.198.000,-. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1) Formannskapet bevilger kr 5.000,- i støtte til Parabob World Cup i Lillehammer 

Olympiske Bob og Akebane helgen 12.-13.januar 2019. Tilskuddet dekkes av 
idrettsfondet. 

 
2) Formannskapets vedtak er fattet i medhold av kommunelovens § 13 (hasteparagrafen). 
 
 
Ådne Bakke  
Rådmann


