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Saksopplysninger
Bakgrunn
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Næringsforeningen i
Trondheimsregionen og Sør-Trøndelag idrettskrets utarbeidet i 2014 i fellesskap en egen
arrangementsstrategi som fikk navnet «ArrangementsregionEN».
Målsettingen med arbeidet i «ArrangementsregionEN» er å få store og attraktive arrangement til
regionen. Man skal utvikle og gjennomføre arrangement på en måte som gjør Trøndelag til den
naturlige samarbeidspartner for alle som ønsker arrangementer med engasjement, folkelighet og
bærekraft som grunnmur. «ArrangementsregionEN» er i denne sammenheng kommunene
Stjørdal og Trondheim.
Gjennom «ArrangementsregionEN» ønsker vi:

 Å tiltrekke oss store arrangement
 Å øke antall besøkende
 Mediedekning og omdømme
 Anleggsutvikling
«IKON – verdens beste region på samspill mellom idrett, kultur, offentlige og næringsliv» skal
ha hovedfokus, samt at bærekraft skal være styrende for alle arrangementene. Vi vil vise et
mangfold av idrett og aktivitet. Vi vil legge til rette for utvikling og styrking av
frivillighetskulturen og arrangementsturismen.
Trøndelag idrettskrets har blitt kontaktet av NRK, Norsk Tipping og NIF og tilbudt å være
arrangør av NM-veka 2021.
NM-veka er et samarbeid mellom NRK og Norges idrettsforbund med Norsk Tipping som
hovedsponsor. Dette er anledningen for «små» idretter til å bli synlige for et større publikum,
lokale og riksdekkende media og ikke minst NRK TV.
NM-veka ble første gang arrangert i Rogaland i 2018 i Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes
kommuner. Det ble arrangert NM i 26 sommeridrettsgrener, og i alt 15 særforbund sto som
arrangør for sine NM. Det var 1400 deltakere totalt. Norges idrettsforbund sto som ansvarlig
arrangør og nasjonal prosjektleder for den første NM-veka. I 2019 ble den også arrangert i
Stavanger og Sandnes, da med 39 idretter på programmet og 94 norgesmestere ble kåret.
I 2020 skal man for første gang også arrangere NM-veka for vinteridretter. Lillehammer er
første arrangørsted, og her vil det bli en pilot med 6 idretter. Arrangementene vil bli en del av
Norges skiforbunds ordinære NM-arrangementer som også for første gang skal arrangeres
samtidig og på samme sted som NM-veka. Årsaken til detter er at det ikke er noen
internasjonale mesterskap i 2020ø Det vil si at NM-veka 2021 vil bli den første i full skala
produksjon.
Arrangementsmål
 Samle de beste av de beste innenfor ulike idretter – store som små
 Skal være et publikums og TV arrangement
 Profilering og synliggjøring av idrettsglede
 Møteplass for ungdomsengasjement
 Prøve nye aktiviteter/learn and share
 Eksponering av nye idretter og rekruttering
 Etablere idrettspolitisk møteplass
 Utvikle og stimulere til frivillighet
 Rekruttering
Målgrupper
 Utøverne og deltagerne (idrettslag/særkrets/-forbund)
 De sportsinteresserte
 Arrangørbyen/kommunene/nærmiljøene
 De unge med foreldre
 Folket/folkefest
Delmål
 Gode TV-sendinger
 Streaming og nettjenester
 Fornøyde deltagere

 Begeistrede arrangørkommuner
 «make dugnad great again»
Aktuelle idretter
Badminton, Bordtennis, Bueskyting, Bowling, Hundekjøring, Skiskyting, Kickboxing,
motorsport (snowcross/snøscooter), motorsport – radiostyrt bil, hurtigløp skøyter, volleyball,
curling, kampsport – karate, speedklatring, snowboard, boksing, bandy, ishockey, skiorientering,
rollerderby, vektløfting, e-sport, bordtennis, sumobryting, dykking,……
Det er de enkelte særforbund som melder inn de ulike idretter de ønsker skal bli en del av NMveka 2021. Dette vil skje i løpet av våren 2020.
Det vil bli brukt arenaer både i Stjørdal og Trondheim. Dette være seg uten- og
innendørsarenaer. Man ønsker å samle flest mulig idretter i samme arena der dette er mulig, og
allerede nå ser det ut til at Stjørdal vil være arrangørsted for mellom 12 og 15 idretter.
Bakgrunnen for å samle idrettene i samme arena er blant annet:
 NRK sin produksjon av TV-sendinger
 Publikum kan se flere idretter samme dag og i samme anlegg
 Utøvere fra ulike idretter kan konkurrere i samme omgivelser
Det vil som sagt være de ulike særforbund som melder inn ønske om at de vil være en del av
NM-veka, og så vil vi vurdere om vi har anlegg eller tan tilpasse anlegg til deres ønsker.
Tidspunkt:
Uke 12 2021
Dette er for øvrig samme uke som NM-langrenn del 2 og kombinert nordiske grener arrangeres i
Granåsen. Det forventes store positive effekter av dette arrangementet også. Det er få om noen
arrangement som samler med lokal media fra hele Norge enn NM-langrenn. Man har derfor
planer om å bruke dette aktivt inn i NM-veka.
Roller
 Eiere: Norges idrettsforbund, NRK, Norsk Tipping (hovedsponsor) og deltakende
særforbund
 Ansvarlig arrangør: Trøndelag idrettskrets gjennom «Trøndelag idrettskrets arrangement
AS»
 Medarrangører: Stjørdal kommune og Trondheim kommune
 Teknisk arrangør (gjennomføring av idrettsarrangementene): ulike særforbund
Regional organisasjon
 Prosjektleder
o Det engasjeres en ekstern prosjektleder med operativt ansvar for planlegging og
gjennomføring av hele arrangementet
 Hovedkomite
o Bestående av representanter fra hver av hovedsamarbeidspartnerne Trøndelag
idrettskrets, Trøndelag fylkeskommune, Stjørdal kommune, Trondheim
kommune, evt. En representant fra andre operative samarbeidspartnere
 Andre aktuelle komiteer
o Beredskap
o PR/marked/salg
o Teknisk
o Kultur
o VIP
o Arena

Økonomi
Det er p.t. svært vanskelig å sette opp et totalbudsjett for hele arrangementet fordi man først i
2020 vet hvilke idretter som vil delta. Dette er helt klart en risiko med bakgrunn i utarbeidelse
av budsjett for hele arrangementet. Det vil derfor være viktig at ansvarshold og tidslinjer er
tydelig og blir fulgt tett. Derfor ønsker man å ha på plass en prosjektleder for å sikre nettopp
dette. Man har valgt å bruke Stavanger sitt budsjett for 2018 (NM-veka sommer) som et
utgangspunkt som en økonomisk modell.
Det er fortrinnsvis offentlige anlegg og eiendommer som vil bli benyttet til de ulike delene av
arrangementet. Det er derfor svært ønskelig at disse stilles gratis til disposisjon for de ulike
delarrangementene. Det er det enkelte særforbund som eier og gjennomfører sine konkurranser.
Vi som arrangør skal kun skaffe og stille anleggene til rådighet for disse.
Organisering prosjekter
Vi vil dele inn i et forprosjekt og et hovedprosjekt
Forprosjektet 01.10.2019 – 01.04.2020 (hovedlinjer)
 Her vil avklaringer med NRK, Norsk tipping og NIF sentralt være sentrale tema både
med tanke på type avtaler, avtaleparter, prosjektstruktur, tidsplaner og generelle
forventningsavklaringer. Det har allerede vært møter og NRK og NIF har vært og
besiktiget alternative anlegg og fått presentert våre overordnede planer.
 Vi vil også utarbeide og etablere prosjektorganisasjon (Trøndelag) for hele prosjektet og
for arrangementsstedene Stjørdal og Trondheim, og innhold/ansvar for de ulike roller
 Få på plass prosjektleder (Trøndelag) og delprosjektledere (Stjørdal og Trondheim)
Hovedprosjekt 01.03.2020 – 01.07.2021 (hovedlinjer)
 I denne fasen vil det bli avklart hvilke idretter og særforbund som deltar
 Detaljplaner pr. arrangement inkludert alle avtaleforhold
 Endelig budsjett pr. arrangement utarbeides
 Totalbudsjett utarbeides
 Etablere samarbeidsavtaler næringsliv
 Etablere planer og avtaler kulturarrangementer
 Gjennomføring av NM-veka vinter 2021
 Evaluering av hele arrangementet
 Ferdigstille regnskap og sluttrapport
Økonomisk modell vedlagt saken (fra Stavanger 2018)
Med henvisning til ovenforstående økonomiske modell søker Trøndelag idrettskrets, Trøndelag
fylkeskommune, Trondheim kommune og Stjørdal kommune om et tilskudd på kr. 70 000,- fra
hver av samarbeidspartnerne til medfinansiering av forprosjekt.
Søknader om medfinansiering av hovedprosjektet vil bli utarbeidet som en del av forprosjektet,
og vil bli oversendt aktuelle samarbeidspartnere så raskt detaljene id ette er nærmere avklart.
Vurdering
Trøndelag idrettskrets var høsten 2019 i Formannskapet i Stjørdal kommune og informerte om
NM-veka 2021. Gjennom positive tilbakemeldinger fra denne orienteringen ble det utformet en
søknad om støtte fra hver arrangørkommune, samt Trøndelag fylkeskommune. Søknaden ble
ansett som noe uklar, og det ble uttrykt et ønske om bedre planlegging av prosjektet. Det ble

anmodet om at man opprettet et forprosjekt som skulle se på alle deler av hovedprosjektet. Ny
søknad ble derfor oversendt samarbeidspartnerne på nyåret 2020. Denne ble sendt pr. mail til
tidligere rådmann og har ikke blitt lagt inn i saksbehandlersystemet til kommunen. Derfor
kommer behandling av denne søknaden sent.
NM-veka vinter 2021 vil bli et stort arrangement og veldig mange av NM-øvelsene vil bli
arrangert i Stjørdal. Dette på bakgrunn av at Trondheim kommune skal arrangere NM-langrenn
del 2 og kombinert nordiske grener i samme tidsrom, samt mangel på innendørsanlegg. De fleste
av hallidrettene vil derfor bli arrangert i Stjørdalshallen. Foreløpig ser det ut til at så mange som
12-15 idretter vil avholde sitt NM i Stjørdal.
Som nevnt i saksopplysningene så har NIF og NRK allerede vært i Stjørdal og i Trondheim for å
se på mulige arenaer, og Stjørdal har fått svært gode tilbakemeldinger etter denne befaringen. Vi
har svært gode arenaer å tilby, og det trekkes frem i særdeleshet muligheten til å arrangere NM i
flere idretter i samme arena, og på et kompakt område. Dette er avgjørende for at NRK skal
kunne produsere god TV, og kunne vise frem så mye som mulig for så mange som mulig av de
deltakende særidretten.
De idrettene som er aktuelle pr. dato er:
Stjørdalshallen
Badminton, radiostyrt bil, sumobryting, kickboxing, vektløfting, EL-innebandy, Judo, Boccia,
Bordtennis, speedklatring.
Svømmehallen
Fridykking
Vikans Minde
Snørugby
Fjellhallen
Snøscootercross
Kimen Kulturhus
E-sport
Noen av disse er ikke endelig bekreftet og flere kan komme til. Spesielt E-sport kan bli et veldig
stort arrangement og vil tiltrekke seg mange utøvere og veldig mange tilskuere. Det jobbes for å
få dette inn under NM-veka.
Det som er helt klart fra tidligere arrangement i Stavanger-regionen er at NRK satser stort på
NM-veka og vil ha times lange sendinger hver dag under NM-veka. Her vil både idretter og
arrangørsteder vies stor oppmerksomhet, så her vil Stjørdal ha en unik anledning til å vise seg
frem. Det jobbes derfor med samarbeidsprosjekter med lokalt kulturliv, Ole Vig og en god lokal
organisering rundt dette med kommunikasjon. Arrangørbyen Stjørdal vil virkelig få mulighet til
å vise frem det som er unikt med Stjørdal som arrangørsted.
Prosjektleder har jobbet siden høsten 2019 med å samkjøre arrangementet i samarbeid med NIF,
NRK og Trøndelag idrettskrets. Mange idretter har bekreftet sin deltakelse, men flere er på vent
og det jobbes med flere nye.

NRK og NIF har blitt invitert til befaring og prosjektgruppa har også vært på befaring under
NM-veka sommer i Stavanger. Prosjektgruppa skal også på befaring under NM-veka på
Lillehammer for å se hvordan de har jobbet, og jobber under arrangementet. Dette har vært og
vil bli svært nyttige erfaringer å ta med seg.
Prosjektorganisering i hovedorganisasjon og i kommuner er også i ferd med å bli sluttført, og
det jobbes med å få et mer riktig budsjett både for hovedorganisasjonen og i hver enkelt
kommune. Søknad om midler til selve arrangementet fra hver kommune, samt Fylkeskommune
vil komme når forprosjektet er avsluttet i utgangen av mars 2020.
Trøndelag idrettskrets søker om støtte til finansiering av forprosjekt på kr. 70 000,- fra Stjørdal
kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune og kommunaldirektøren ser
positivt på søknaden om støtte til finansiering av forprosjektet.
Forprosjektet har fått på plass en solid hovedprosjektorganisasjon og geografisk
prosjektorganisasjon, og vil i avslutningsfasen få på plass en endelig deltakerliste fra
særidrettene. Dialogen med NRK, NIF og Norsk Tipping har vært meget god, og dette er
avgjørende for videre jobbing med selve arrangementet i Stjørdal kommune.

