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SØKNAD OM TILSKUDD TIL TV SERIEN «FJOLLS TIL FJELLS» 
 
Bakgrunn 
Stig og stein Studio v/ Stig Hjerkinn Haug har kjøpt rettighetene til den kjente tv klassikeren 
«Fjolls til fjells» med Leif Juster. Navnet og komikken ift påskefjellet er den samme, men den 
nye versjonen av Fjolls til fjells, som spilles inn i Trysil nå i mars og april, har nytt manus. I 
avslutningsscenen i spillefilmen drar hovedrolleinnehaverne til en ny destinasjon for å prøve 
lykken der. Der filmen slutter starter tv serien som TVNorge har kjøpt rettighetene til. Det 
planlegges i første omgang to sesonger med 10-12 episoder per sesong. Første sesong spilles 
inn i november 2019 + mars 2020. 
 
TV Norge, som eies av Discovery, ønsker at tv serien Fjolls til fjells skal bli deres vinterutgave 
av suksessen Neste sommer som går på kanalen på femte året nå. Den har hatt ca 500.000 
seere i snitt per episode. De har samme målsetting med vinterversjonen av det norske 
hyttelivet. I tillegg er det en god mulighet for at søsterkanalene i Sverige og Danmark også vil 
vise den. Til forskjell fra Neste sommer vil tv serien Fjolls til fjells ha en veldig tydelig profil og 
gjenkjenning av hvilken destinasjon de er på. 
 
Det er for tiden tre aktuelle destinasjoner som jobber for å være innspillingssted til tv serien. 
Det er Budor, Sjusjøen og Skeikampen. Destinasjonene har blitt utfordrer på å finansiere 3,4 
millioner kroner til innspillingen, samt tjenester i tillegg. 
 
Selv om også Sjusjøen er medlem i Visit Lillehammer har vi valgt å engasjere oss i 
Skeikampens kandidatur da denne destinasjonen vil ha størst effekt av en slik serie. 
 
Mulighetene 
Visit Lillehammer anser dette tv konseptet som svært interessant for Skeikampen. 
Oppsummert ser vi følgende muligheter og resultat som vi i fellesskap må jobbe for å få 
realisert: 

1. Økt synlighet. Det blir i alle fall 20 episoder fra destinasjonen med anslagsvis 500.000 
seere per episode. Både produsent og TV Norge har som ambisjon om at serien skal 
gå lengre enn 2 år. De anslår at 90% av all innspilling vil være på destinasjonen. De 
skal bruke hele destinasjonen der både hytteliv, restauranter, skiløyper, alpint, 
turmål mm vil være synlig. Både Skeikampen som sted og egennavn som fjelltopper, 
kafeer etc  vil kommuniseres. Denne synligheten vil gi Skeikampen et løft både mht 
merkevarekjennskap (et sted som heter Skeikampen) og merkevarekunnskap (hva 
man kan gjøre på Skeikampen). Ift litteratur på filmturisme har dette prosjektet 



mange riktige elementer mht å få effekt: Budskapet gjentas mange ganger over tid, 
det er tydelig hvor tv bildene er fra både visuelt og i kommunikasjon og det er en god 
link ift seriens tematikk (hytteliv) og produktene som aktørene selger (tomter, hytter, 
overnatting, heiskort etc). 
Den økte synligheten mener aller aktørene involvert vil gi økt salg av av tomter, 
hytter og leiligheter. Det skal selges mange fritidsboliger de neste 10 årene og 
konkurransen er hard fra andre destinasjoner som ligger 2-3 timer unna Oslo-
regionen. Konkurrenter som også har større merkevarekjennskap og mer 
markedsføringsmuskler enn Skeikampen. Tv serien pluss markedsføringen som gjøres 
samlet for Skeikampen av både Visit Lillehammer, Skeikampen samlet og aktørene 
hver for seg i tilknytning til serien vil skape en mye større interesse for destinasjonen. 
Denne økte interessen er også tilsvarende relevant i ferie-fritidsmarkedet som 
vurderer ferieturer vinterstid. På samme måte vil serien skape en oppmerksomhet 
som gjør at flere vil velge Skeikampen som reisemål. Hvor mange er det vanskelig å 
anslå, men det bør vi ta sikte på å måle. 
 

2. Markedsføringsverktøy for deltagerne. Det utarbeides avtaler mellom de aktørene 
som går inn med penger og produksjonsselskapet som gir rettigheter til bruk av 
bilder/klipp (art work pakke), kunne bruke logo, teasere etc, bakomfilm, muligheter 
for å lage egne reklamefilmer med utgangspunkt fra serien mm. Her vil Visit 
Lillehammer ta en aktiv rolle  - både ift avtaletekstene, men også utnyttelsen av 
effektene. Vi skal bruke erfaringer og lærdom fra tidligere produksjoner som 
Lilyhammer, Birkebeierfilm m.fl for å komme lenger med dette arbeidet og få mer 
effekt markedsmessig.  
Det er p.t. ca 20 lokale aktører som skal bidra med finansiering. Vi skal sørge for at 
avtalene gjør det mulig for disse aktørene å bruke materiell fra filmen. I tillegg vil visit 
Lillehammer, samt produsenten, foreslå andre aktiviteter som kan gjøres i tillegg. 
Noe av det vi har snakket om her er egen «Fjolls til fjells» hyttemesse/visningshelg på 
fjellet, bruke skuespillerne inn i filmer til hytteleverandørene, ha felles 
markedsaktiviteter i sosiale medier, lage felles pressemeldinger osv.  
For å oppnå størst mulig effekt er det viktig å organisere markedsarbeidet som et 
prosjekt i god tid i forkant slik at alle aktørene vet hva de skal gjøre når serien går på 
lufta.    
 

3. Økt samarbeid og stolhet. Aktørene på Skeikampen har mer å gå på ift 
destinasjonssamarbeidet lokalt. Et slikt prosjekt vil være et felles prosjekt som krever 
et aktivt samarbeid fra svært mange aktører og som vi tror også vil ha positiv effekt 
på andre samarbeidstiltak lokalt. Vi tror også at det vil skape et engasjement i hele 
kommunen siden mange vil være involvert både mht tjenester, statistroller mm. 
Samarbeidsklimaet på Skeikampen har gått i bølger. Strategien til Thon har endret 
seg, nye aktører har kommet til og destinasjonen må på sett og vis organisere seg på 
nytt for å møte en fremtid med stor vekt på fritidsboliger, men samtidig som et 
reisemål for feriegjester. Det faktum at 20 næringsaktører forplikter seg til en 
medfinansiering på mellom 2,2-2,7 millioner kroner vitner om et stort og bredt 
engasjement som vil forsterkes gjennom det praktiske samarbeidet om dette 
prosjektet. Når næringslivet lokalt er så sterkt på banen vil også, slik det ser ut nå, 



Thon gå inn og bekoste kost og losji for 1200 gjestedøgn. Dette har en verdi på ca 1,1 
millioner kroner.  
 

 
Finansiering og lokalt engasjement 
Hver sesong koster ca 23-25 millioner kroner å spille inn. Bøygen økonomisk sett er første 
sesong.  Produksjonen trenger lokal/regional medfinansiering i størrelsesorden 3,5 millioner 
kroner, samt diverse tjenester. Alle de tre destinasjonene jobber for å få på plass dette. 
 
Så langt har undertegnede hatt tre møter på Skeikampen. Det har vært svært god 
mottagelse av dette prosjektet. Skeikampen marked og Skeikampen eiendom har fra første 
møte sagt at dette er en «gavepakke» som vi bare må få på plass. Vi har allerede mottatt 
lovnad om 2,2 millioner kroner fra næringslivet totalt. Vi jobber for å øke den til 2,7 millioner 
kroner i løpet av en ukes tid etter søknaden er skrevet. I tillegg kommer tjenester som skal 
ytes som fra Thon sin side vil både være kost og losji, samt andre tjenester som transport, 
tilrettelegging i Skisenteret mm. Andre aktører som Skeikampen pluss vil også bidra med 
slike tjenester. 
 
Dersom Gausdal kommune går inn med 300.000kr i prosjektet, samt regionrådet gjør det 
samme, vil vi være omtrent i mål ift bidraget som produsenten har presentert for de tre 
destinasjonene. Ut fra samtalene vi har hatt har vi da god grunn til å tro at Skeikampen blir 
innspillingssted. 
 
Prosjektledelse 
Visit Lillehammer vil være koordinator i dette prosjektet v/ Ove Gjesdal. Det vil være en 
styringsgruppe på Skeikampen med de største finansiørene. Det er uansett helt naturlig at 
Skeikampen marked og Skeikampen eiendom blir med siden de er både sentrale aktører på 
destinasjonen og har engasjert seg veldig i prosjektet. 
 
 
Søknadsbeløp 
På vegne av næringsaktørene på Skeikampen søker Visit Lillehammer om et prosjektbidrag 
fra Gausdal kommune på kr 300.000kr. 
 
 
Dersom det er spørsmål er det bare å ta kontakt. 
 
 
Mvh 
 
Ove Gjesdal (sign) 
Reiselivssjef Visit Lillehammer og leder av Snowball


