
 
 
 
Til    
Næringsfondet Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 Gausdal 
 
Fra 
Bergen Triathlon Event AS  (org.nr 925 926 477 
Skeikampen Arena AS/Arrangement ( selskap under stiftelse) Org.nr vil bli ettersendt 
 
 
 
 
Søknad om støtte til VM i vintertriatlon 
 
 
 
Navn på søkere:  
Bergen Triathlon Event AS  
Skeikampen Arena  
 
Navn på kontaktpersoner:  
BTE: Trond Ahlsen,  trond.ahlsen@bergentriathlon.no;    952 690 21 
Skeikampen Arena: Kristian Nordlunde, kristian@nordlunde.no  957 41 781 
Visit Lillehammer: Stein B. Olsen, steinb@lillehammer.com  977 18106 
 
 
Søknad om støtte/finansiering av VM i vintertriatlon på Skeikampen 23.-26. mars 2022 
 
Søknadsbeløp: 
 200.000 i 2022 
 200.000 i 2023 
Sum 400.000 
 
 
Beskrivelse: 
Det søkes midler til planlegging og gjennomføring av historiens første VM på Skeikampen. Dette vil bli det 
første store internasjonale arrangementet på den nye Skeikampen Arena, og vil bety unik markedsføring av 
både kommunen og destinasjonen. Målsettingen er å skape et mesterskap for hele kommunen med fokus på et 
bærekraftig mesterskap og med stort lokalt eierskap. 
VM i vintertriatlon er på lista over arrangement som det skal jobbes i henhold til vedtatt strategi for 
arrangementsakkvisisjon i regionen. Et arrangement som består av langrenn, sykkel og løping vil passe perfekt i 
vår regionen. Og stemmer godt overens med de øvrige arrangementene som finnes.  
Det har vært gjennomført flere møter med både Gausdal kommune, næringslivet på Skeikampen og eierne av 
Skeikampen Arena i planleggingsfasen. Det ble på vårparten 2022 gjennomført en befaring sammen med 
Bergen Triathlon Event AS, Norges Triatlonforbund og lokale aktører hvor alle konkluderte med at løypenettet 
og arenaen på den nye Skeikampen Arena passer godt til et slikt arrangement.  
Mesterskapet ble tildelt Norge og Skeikampen for 2023 av det internasjonale triathlonforbundet på deres møte 
i juli 2022. Det er Norges Triatlonforbund som er tildelt arrangementet og de har pekt på Bergen Triathlon 
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Event og arrangementsmiljøene i Gausdal som sentrale i gjennomføringen. Arrangementsmiljøet er svært 
positive, og det jobbes nå med organisering av dette arbeidet i Gausdal. 
 Ikke bare for dette arrangementet, men også for senere store arrangement. Et VM vil gi nye muligheter, og 
målsetting og ønske er at Skeikampen tar en posisjon som arena for triatlon, da ligger det også muligheter for 
et sommerarrangement. Det er en målsetting av mesterskapet skal arrangeres på nytt på Skeikampen allerede i 
2025. 
Tilskudd fra næringsfondet vil være helt avgjørende for finansieringen av mesterskapet.  Det har blitt investert 
mye i Skeikampen Arena. Dette vil bli det første store mesterskapet. Foreløpig er ikke bygningsmasse på plass 
så denne gangen må en basere seg midlertidig installasjoner såsom telt og brakker, men målsettingen er at 
dette skal sette fortgang i realiseringen av en full ferdigstillelse av arenaen. Videre er det planer om et tett 
samarbeid med Birken AS som besitter både utstyr og kompetanse. 
 
Bakgrunn: 
Norsk triatlon har hatt sterk fremgang sportslig med OL-gull i Tokyo og VM-gull både i 2021 og 2022. 
Resultatene kommer med bakgrunn i god rekruttering og utvikling i små lokale klubber, og verdensledende 
kompetanse og miljøutvikling på elitenivå. Triatlonsporten ønsker å etablere arrangørkompetanse og 
arrangementer på tilsvarende nivå. Bergen Triathlon Events AS ble dannet for å igangsette arbeidet og 
gjennomfører verdenscup i Bergen sentrum i august 2022. Utviklingen av organisasjonen og arrangementet har 
fra start vært i tett dialog med Norges Triatlonforbund og det internasjonale forbundet, World Triathlon (WT). 
Det er en kjensgjerning at sportens iboende egenskap for eksponering av utvalgte konkurranse-områder er 
uten sidestykke i internasjonal idrett. For Bergen kan en internasjonal visning av svømming i Vågen, sykling og 
løp langs Bryggen, Festningen og sentrum, være av stor verdi for reiselivet og andre aktører i byens næringsliv. 
Triatlonsporten er gratis for publikum, noe som styrker forutsetningene for en entusiastisk ramme med 
tilskuere. Med dette som utgangspunkt er planene om utvikling av et bredere VM-konsept blir lagt frem og 
mottatt med interesse av World Triathlon Forbund. 
 
Øvrig finansiering 
Gjennom den nasjonale arrangementsstøtteordningen er mesterskapet blitt tildelt åtte millioner i støtte fra 
KUD. Dette gjelder både VM 2023 og VM 2025. I tillegg har Innlandet Fylkeskommune bevilget 300.000 til VM i 
2025. Det er også gode signaler fra næringslivet på Skeikampen både når det gjelder såkalte barteravtaler og 
direkte kontanttilskudd. I tillegg planlegges det en søknad til interkommunalt politisk råd i forhold til 
arrangementsstøtte. Det jobbes også aktivt med samarbeidspartnere både som støttespillere og som 
sponsorer. Se forøvrig vedlagte budsjettutkast. 
 
 
 
Store ringvirkninger 
I samarbeid med Innovasjon Norge har vi vurdert mesterskap gjennom arrangementskalenderen. Dette viser 
store lokal verdiskapning. De konkluderer med at:VM i vintertriatlon er beregnet å ha en estimert 
regional verdiskaping på 6,5 millioner kroner.   Hele rapporten ligger vedlagt. 
 
Visit Lillehammer ved arrangementsrådgiver Stein B. Olsen har vært involvert i arbeidet fra dag en. 
 
Hvis det er ønskelig, stiller vi gjerne i formannskapet/kommunestyret for en orientering. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Trond Ahlsen 
 Managing Director  
Bergen Triathlon Events AS  
 
 
Kristian Nordlunde 
Skeikampen Arena 
 



 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Budsjett for mesterskapene 
Tilskuddsbrev fra KUD 
Utregning verdiskapning fra Innovasjon Norge 
Skriv fra Norges Triathlonforbund 
Bakgrunn og muligheter- notat fra Trond Ahlsen 
 


