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Innstilling:

1. Hitra formannskap vedtar å gi økonomisk støtte til Toppidrettsveka 2022 i Hitra. Det
bevilges kr 500 000,- til gjennomføring av arrangementet.
2. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
3. Som forutsetning for å bevilge midlene, skal søker sette sammen en gruppe med
representanter fra kommunen, idretten og næringslivet i Hitra. Dette for å optimalisere
effekten av Toppidrettsveka 2022 for hele hittersamfunnet.
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Bakgrunn for saken
Det foreligger søknad fra i Norway Events AS v/ Daniel Myrmæl Helgestad mottatt 18.01.2022 hvor det
søkes om økonomisk støtte til arrangementet Toppidrettsveka 2022 med kr. 500 000,Saksopplysninger
Søknadstekst, søknad om økonomisk støtte til Toppidrettsveka for 2022
Søknad om støtte til Toppidrettsveka 2022
Benytter anledningen til å takke for støtten under årets arrangement. Vi er svært godt fornøyd
med gjennomføringen av årets Toppidrettsveka, og da spesielt på Hitra. Det er tydelig at Hitra
fenger publikum, både lokalt og nasjonalt. Dette viser seg gjennom svært gode TV tall fra Hitra.
Det gode samarbeidet med kommuneoverlege og Hitra kommune i tilknytning til Covid19 og
utfordringer knyttet til det, var helt avgjørende for at vi klarte å gjennomføre uten ett eneste
tilfelle av smitte for andre året på rad.
Hitra kommune sin deltakelse og støtte har vært helt avgjørende for den suksessen vi har hatt
på Hitra, siden vi kom til øya med arrangementet i 2019.
Konkret dreier vår forespørsel seg om følgende:
Torsdag 25.08 - Hitra
• Breddearrangement Fillheia Opp
• Langløp rulleski 55 km
• Økonomisk støtte på kr 500.000,- og tilgang til de samme lokalitetene og ressurstilgang,
som i 2021. Herunder bruk av parkeringsplassen, rådhuset samt teknisk materiell og
teknisk støtte etter nærmere avtale.
Hva kan vi tilby:
• 1 konkurranse fra Hitra på NRK1 og NRK2 i beste sendetid. Vi har en avtale med NRK til
og med 2024 som gjør at vi kan garantere at Toppidrettsveka blir vist på NRK 1 i beste
sendetid foran millioner av TV seere. Videre er ambisjonen å videreutvikle det gode
samarbeidet vi har hatt med næringsliv, grendalag, kommunen og frivilligheten (Hitra FK
og Hitra IL). Vi vil også neste år fasilitere breddearrangementet Fillheia Opp.
• Toppidrettsveka er valgt inn som et offisielt arrangement for «European Region of
Gastronomy», som er Trøndelag i 2022. Dette vil by på store muligheter for Hitra til å
markedsføre seg som Trøndelags beste matregion. Sammen med ERG og idrettslagene
vil vi legge en strategi for hvordan vi skal ta ut potensialet av dette.
• Generelt sammen med våre samarbeidspartnere, Norges Skiforbund og NRK vil vi
ytterligere forsterke Toppidrettsveka sin posisjon som et internasjonalt
sportsarrangement og populært TV-produkt i Norge. Vi vil også ta en aktiv rolle inn mot
VM i Trondheim i 2025 og være med på å bygge opp entusiasme inn mot arrangementet.
Norway Events er ikke et selskap som kun har Toppidrettsveka som aktivitet, men vi har en
rekke arrangement som gir et tilbud til alle aldersgrupper og alle nivå. Dette er våre største
satsinger i 2022 og årene som følger:
• Toppidrettsveka
• VM på rulleski i 2023 eller 2025
• Breddearrangement som Kvilhaugen Opp, Fillheia Opp, Opptur Brekka
• Seminaret «Idrett i endring»
• Barnas mini-VM
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• Toppidrettsveka Sommerskiskole
• NRK Superlørdag 2022 (avlyst)
• Konsulentvirksomhet
Vurdering
Toppidrettsveka ble arrangert for 4. år på rad i Hitra torsdag 20. august 2021 og er et sterkt og godt
samarbeid mellom Hitra kommune, næringslivet i Hitra samt lag og foreninger. Arrangementet
organiseres og styres av Hitra Idrettslag og Hitra fotballklubb samt ledergruppen for Toppidrettsveka
Hitra.
Å gjøre et slikt løft økonomisk kan være utfordrende år etter år og man er avhengig av sponsorer og
inntekter for å kunne gjennomføre.
For Hitra kommune kan det være vanskelig å måle hva man får igjen for investeringen i kroner og ører.
Et godt argument for likevel å prioritere kommunale midler inn i dette arrangementet er at dette bidrar
til svært god markedsføring av Hitra. Samtidig er arrangementet en viktig inntektskilde til lag og
foreninger, handel, restauranter og overnattingssteder.
Videre er dette arrangementet en viktig kilde til økt arrangementskompetanse i hittersamfunnet,
mulighet til å skape noe stort i fellesskap, bygge felles identitet og stolthet. Toppidrettsveka er en god
arena for samhandling mellom frivilligheten, næringsaktørene og kommunen
Dette arrangementet gir oss i praksis mulighet til å framstå som et attraktivt samfunn som det er godt å
bo og leve. Hvor den som er bosatt her kan bidra, hvis man har lyst, til å lage TV fra Hitra i beste
sendetid på NRK og treffe masse nye positive folk.
Sendingen fra Hitra er den tredje mest sette sportssendingen i august, knepent slått av OL finalen til
Jacob Ingebrigtsen og bronsefinalen til håndballjentene.
Viktige faktorer å trekke fram:
 Markedsføring av en attraktiv region i beste sendetid på NRK – noe vi aldri kan få for mye av.
 Bidrar positivt til å nå målsetningene vi har for «Vårt Hitra 2030»
 Grendelag våkner til liv og skaper aktiviteter gjennom hele året.
 Lokal arrangementskompetanse i særklasse, nye ledere kommer opp hvert år og de erfarne går
inn som NK og bidrar med kunnskapsoverføring. En solid lagarbeid hvor man må endre og
tilpasse til krevende regler for bla. smittevern.
 Fillheia opp- engasjerer gjennom hele våren og sommeren
 Inkludering – alle som har lyst er med å løser små og store oppgaver i forbindelse med
planlegging og gjennomføring.
 Viktig inntektskilde til idrettslag og fotballklubb. I 2021 tjente de 300 000,- på avtale med
Toppidrettsveka, sponsorsalg og loddsalg.

Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å gi økonomisk støtte til gjennomføring av
arrangementet Toppidrettsveka 2022 i Hitra. Som forutsetning for å bevilge midlene, bør søker
utfordres på å sette sammen en gruppe med representanter fra kommunen, idretten og
næringslivet i Hitra. Dette for å optimalisere effekten av Toppidrettsveka 2022 for hele
hittersamfunnet.
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