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• God service?

• En hyggelig opplevelse?
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Søker om å  
få Vm i alpint

side 22, 23, 24 og 25 

Tidenes største og dyreste idretts- 
arrangement i nord kan havne i Narvik: 
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�� Vil ha VM i alpint til Narvik:

Store inveSteringer: Allerede er det investert rundt 70 millioner kroner i skianlegget. Totalt skal det investeres rundt 250 millioner kroner i anlegget. Det er også planer om en byheis som illustrert på 
bildet. Et eventuelt VM vil bety store investeringer i infrastrukturen i og rundt fjellet.  illustrasjonsfoto

Befaring: Nylig besøkte Norges Skiforbund Narvik for å drøfte en 
eventuell VM-søknad. Fra venstre: Arrangementssjef Terje Lund, Ordfører 
Rune Edvardsen, rekrutteringsansvarlig Stefan Johnsen Havnelid og ar-
rangementskonsulent Annette Neshagen.  foto: Privat

Spektakulære Bilder: Et VM i alpint i Narvik vil kunne gi 
spektakulære TV-bilder. Her fra sist det var NM i Narvik. 
 foto: Kjell G Karlsen

Narvik søker vM 2025

ordføreren skal levere inn en 
søknad på et VM, vil det koste 
3,4 millioner norske kroner i 
søknadsavgift.

Dersom man vinner fram, 
må man ut med ytterligere 8,5 
millioner kroner. 

– Finansieringsmidler er mu-
lige å skaffe gjennom blant an-
net sponsorer og andre offentli-
ge aktører. Dette er ikke midler 
som skal gå ut over andre idret-
ter eller andre kommunale tje-

nester, bedyrer ordføreren.
Han skal snarlig sette ned en 

gruppe med ressurspersoner 
som skal jobbe fram mot en 
søknad.

– Vi skal drøfte hvordan vi 
skal jobbe videre med saken og 
hvordan vi skal løse ulike utfor-
dringer.

Edvardsen er krystallklar; – 
Dette er ikke bare et Narvik-
prosjekt, men en nordnorsk ut-
fordring.

– Dette er en enorm mulighet 
for hele regionen og landsde-
len. Jeg regner med at landsde-
len og fylkene stiller seg bak oss 
i dette.
– På hvilken måte?

– Gjennom både ressurser og 
ikke minst kompetanse, slik at 
vi får den hjelpen vi trenger for 
å få dette til. Vi skal samrå og 
samarbeid med fylkeskommu-
nene og staten om dette, sier en 
entusiastisk ordfører.

i narvik: Arrangementsansvarlig Terje Lund i Skiforbundet var i 
Narvik mandag sammen med ordfører Rune Edvardsen. 

– Ingen arrangører 
har fått et VM uten å 
ha arrangert et 
World Cup.

AndreAs HAAkonsen
andreasha@fremover.no

Det sier arrangementssjef, 
Terje Lund i Norges Skifor-
bund.

Mandag var han i Narvik for 
å prate med blant andre ordfø-
reren om mulighetene for å 
søke om et VM i 2025.

– Det er uten tvil et spen-
nende konsept de tenker på, 
men det er en lang vei å gå. 
Det er ingen VM-arrangører 
som går fra null til VM. Den 
veien går gjennom å arrangere 
Europa-Cup og World-Cup 
først, påpeker Lund.

Det betyr at Narvik må ar-
rangere både E-cup og World-
Cup-renn i Narvik i tiden før 
VM i 2025 – noe som er kre-
vende å få til.

– Norge må da få tildelt flere 
World-Cup renn. Per i dag har 
vi kun ett i Kvitfjell. Narvik må 
da komme seg inn på den in-
ternasjonale kalenderen 
innen fem år, men her er det 
et enormt press. Det er flere 
arrangører enn det er renn per 
i dag, påpeker han.

 Skiller seg ut
Lund sier til Fremover at det 
er mye som skal klaffe før Nar-
vik eventuelt kan seile opp 
som favoritt til et VM i alpint.

– Først må Norge bestemme 
seg for å søke om et VM. Der-

etter må det bestemmes hvil-
ken by som skal få søke. Det er 
et langt lerret å bleke, men et 
absolutt spennende prosjekt 
med Narvik, fortsetter han.

Ifølge Lund er det per dags 
dato kun en kommune som 
har meldt sin interesse for å 
søke om et VM.

– Det er Narvik. Skulle det 
bli noe av dette så skiller det 
seg ut fra alt annet. Det er ikke 
sammenlignbart med noen 
andre steder, mener han.
– Hva legger du i det?

– Det er nærheten mellom 
fjellet, byen og sjøen. Det er et 
unikt konsept som man ikke 
finner maken til andre steder. 
Nærheten til sjøen vil kunne 
gi ekstraordinære TV-bilder – 
og syretesten får vi allerede 
når NM i alpint skal arrangeres 
i Narvik neste år, sier Lund.

Store ringvirkninger
Dersom Narvik skulle få til-
delt et VM vil de motta rundt 
280 millioner kroner fra det 
internasjonale skiforbundet 
og det er kutyme at staten stil-
ler med flere titalls millioner 
kroner.

– Det vi ser andre steder 
som har hatt et VM i alpint er 
at det har gitt store investerin-
ger i infrastrukturen. I Åre 
som har hatt VM i 2007 og skal 
ha i 2019 er det investert store 
summer. De har hatt en stor 
oppsving som skidestinasjon 
etter VM. Et slikt arrangement 
gjør at man blir satt på kartet 
på en helt annen måte ute i 
verden, påpeker han.

Lang 
vei å gå

Norge var på laveste seedingsnivå 
før VM-trekningen i Paris, men kan 
være fornøyde med trekningen til 
mesterskapet i 2017. Norge møter 
Japan, Brasil, Russland, Polen og 
Frankrike.
De norske håndballgutta fikk wild 
card til VM, etter egentlig å ha tapt 
47-51 sammenlagt mot Slovenia i 
kvalifiseringen. Torsdag var de 

norske representantene med 
Christian Berge i spissen sammen 
med de andre deltakerlandene på 
plass i Paris for å overvære 
gruppetrekningen til mesterska-
pet.
Norge var på laveste seedingsnivå 
og kunne vente seg en tøff gruppe. 
Berge og hans menn ble imidlertid 
trukket mot Japan, Brasil, Russland, 

Polen og Frankrike.
Norge slapp dermed unna sterke 
nasjoner som Ungarn, Kroatia, 
Danmark, Tyskland og Spania.
Vertslandet og regjerende 
verdensmester Frankrike fikk før 
siste runde velge hvilken gruppe de 
ville være i og valgte Norges 
gruppe.
– Det var mange tøffe lag i alle 

gruppene, men vi valgte denne 
gruppen, sa Frankrikes represen-
tant under trekningen.
VM spilles i Frankrike fra 11. til 29. 
januar. Fire lag går videre fra hver 
gruppe til åttedelsfinale.

Gruppene i VM:
Gruppe A: Norge, Japan, Brasil, 
Russland, Polen, Frankrike.

Gruppe B: Angola, Tunisia, Island, 
Makedonia, Slovenia, Spania.
Gruppe C: Saudi-Arabia, Chile, 
Ungarn, Hviterussland, Kroatia, 
Tyskland.
Gruppe D: Argentina, Bahrain, 
Egypt, Sverige, Danmark, Qatar, 
Argentina. 

 (©NTB)

Norge møter verdensmesteren i håndball-VM
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Utvikling: Et eventuelt alpint-VM I Narvikfjellet vil kunne utløse store investeringer i Narvik. Ikke bare utbedringer av fjellet, men infrastrukturen i kommunen. Den svenske kommunen Åre, med nesten 11.000 innbyggere, har arrangert mester-
skapet to ganger tidligere og skal arrangere igjen i 2019. Ifølge daglig leder i Åre 2019 AB, Niklas Carlsson, har det vært investeringer for 3,2 milliarder svenske kroner. Ytterligere to millioner skal investeres fram mot 2019- Foto: KristoFFer Klem Bergersen

Åre: Niklas Carlsson er daglig 
leder for Åre 2019 AB. I Åre er det 
gjort investeringer for milliarder.

3,2 milliarder svenske 
kroner har vært inves-
tert i Åre etter tilde-
lingen av alpint-VM i 
2007. Fram mot 2019 
blir det ytterligere to 
milliarder.

Robin beRgfald og  
Kjell KolsviK
sporten@fremover.no

Verdensmesterskapet i alpint 
har aldri tidligere blitt arrangert 
på i Norge. Tilbake i 1952, under 
OL i Oslo, ble det også utdelt 
VM-medaljer i alpint, men det 
nærmeste man kommer   en 
norsk arrangering har vært i na-
bolandet i øst. Den svenske 
kommunen Åre, med nesten 
11.000 innbyggere, arrangerte 
VM både i 1954 og i 2007.

Dermed kan en søknad fra 
Narvik om VM-arrangering i 
2025 føre malmbyen i inn på en 
svært eksklusiv liste med bare 
et annet nordisk arrangørsted. 
Og det kan det kan få store ef-
fekter.

Store investeringer
Arrangeringen av VM i 2007 ut-
løste ringvirkninger for det 
svenske stedet som i perioden 
mellom tildelingen som ble 
gjort i 2002 og selve arrangerin-
gen opplevde investeringer på 
3,2 milliarder kroner.

– Nå er det vanskelig å si hvor 
mye av dette som kommer ute-
lukkende av VM-arrangerin-
gen, men det er klart at det har 
vært en stor drivkraft, sier Ni-
klas Carlsson, daglig leder i Åre 
2019 AB. 

Allerede i 2019 er det igjen 
Åre som arrangerer verdens-
mesterskapet.

Av midlene investert i perio-
den mellom 2002 og 2007 gikk 
store deler til utbedring av in-
frastrukturen i Åre. Fram mot 
arrangeringen av VM i 2019, blir 
det investert ytterligere to mil-
liarder.

– Det vil bli rettet mot nye bo-
enheter, forteller Carlsson. Som 
tilføyer at de forventer en øk-
ning på 50 prosent i antall besø-
kende fra 2007 til 2019.

– Da hadde vi 100.000 besø-
kende. I 2019 forventer vi å ha 
150.000 i løpet av de elleve da-
gene mesterskapet arrangeres.

– Vi opplever et verdensmes-
terskap som utrolig positivt. 
Målet vårt var å øke antall inter-

nasjonale gjester, og det har vi 
lyktes med.

Dyr søknad
Ifølge Carlsson er selve søk-
nadsprosessen en kostnadsfull 
affære.

– Vi har hatt et budsjett på 
mellom fem og syv millioner 
kroner. Bare det å søke koster 
alene 400.000 sveitsiske franc, 
(ca. 3,5 millioner norske kroner, 
journ.anm.) resten går med til 
reise- og møtevirksomhet, sier 
den daglige lederen.

– Og alt dette er før man vet 
om det i det hele tatt blir innvil-
get, så det gjelder å utnytte 
kostnadene for hva det er verdt.

Tildelingen for alpint-VM 
skjer fem år i forkant av arran-
geringen og de neste tre arran-
gørstedene er sveitsiske St. Mo-
ritz (2017), svenske Åre (2019) 
og italienske Cortina (2021).

Disse har tidligere 
arrangert alpint-VM:
2015: Vail/Beaver Creek (USA)
2013: Schladming (Østerrike)
2011: Garmisch-Partenkirchen 
(Tyskland)
2009: Val-d’Isère (Frankrike)
2007: Åre (Sverige)
2005: Bormio (Italia)
2003: St. Moritz (Sveits)
2001: St. Anton am Arlberg 
(Østerrike)
1999: Vail-Beaver Creek (USA)
1997: Sestriere (Italia)
1996: Sierra Nevada (Spania)
1993: Morioka (Japan)
1991: Saalbach-Hinterglemm 
(Østerrike)
1989: Vail (USA)
1987: Crans-Montana (Sveits)
1985: Bormio (Italia)
1982: Schladming (Østerrike)

� Søknadspris: 3,5 millioner � Milliardinvesteringer � Åre-VM forventer 150.000 besøkende

Narvik kaN bli NordeNs aNdre

1980 OL: Lake Placid (USA)
1978: Garmisch-Partenkirchen 
(Vest-Tyskland)
1976 OL: Innsbruck (Østerrike)
1974: St. Moritz (Sveits)
1972 OL: Sapporo (Japan)
1970: Val Gardena (Italia)
1968 OL: Grenoble (Frankrike)

1966: Portillo (Chile)
1964 OL: Innsbruck (Østerrike)
1962: Chamonix (Frankrike)
1960 OL: Squaw Valley (USA)
1958: Bad Gastein (Østerrike)
1956 OL: Cortina d'Ampezzo 
(Italia)
1954: Åre (Sverige)

1952 OL: Oslo (Norge)
1950: Aspen (USA)
1948 OL: St. Moritz (Sveits)
1939: Zakopane (Polen)
1938: Engelberg (Sveits)
1937: Chamonix (Frankrike)
1936: Innsbruck (Østerrike)
1935: Mürren (Sveits)

– Det er flott at flere viser 
interesse for store arrangement i 

Norge. Det styrker alpinsporten, sier 
nyvalgt leder av alpinkomiteen i Norges 
Skiforbund, Trond Olsen.

 Olsen (bildet) synes det er positivt at 
Narvik vurderer å komme med en 
søknad til et VM.

– Dette øker interessen i Norge, 

mener han. Som AK-leder skal Olsen se 
til at unge alpinister blir rustet til 
fremtidige VM. 

Norge hadde jo et eventyrlig 
alpinsesong 2015–2016.

-Vi var best i verden, og det med en 
skadet Aksel Lund Svindal, påpeker 
Olsen. 

– Flott at det er interesse
Narvik arrangerer NM i alpint for senior/junior 2 i 
slutten av mars 2017. Det er et viktig mesterskap 
for Narvik, ifølge AK-leder Trond Olsen.
– Narvik må vise at det er interesse rundt NM, og 
lage et så godt mesterskap som mulig og særlig (i 
denne konteksten) der man vurderer å søke et VM, 
legger ikke Olsen skjul på. 

– NM er viktig

vM-arraNgør
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Leder Geir Arne Torberg-
sen i Narvik Slalåmklubb er 
glad for at Narvik kommu-
ne vurderer å søke på 
alpin-VM i 2025.

Kjell KolsviK
– Det er et stykke frem i tid, men 

vi i styret i slalåmklubben stiller oss 

positive til at kommunen jobber 
videre med saken. Torbergsen 
innrømmer at han og styret for 
ikke lang tid siden fikk vite om de 
store planene. 

– Vi er ikke jo ikke noen part i 
dette nå. Det er Narvik kommune 
som må bestemme om de vil søke. 

Vi er positive til at de vurderer 
en slik søknad, skyter han inn.

Geir Arne Torbergsen tror et 
alpin-VM i Narvik vil kunne trekke 
godt med publikum.

 – 10.000 tilskuere vil ikke være 
urealistisk, tar vi med omlandet. 
Narvik kommune vil kunne legge 
til rette for at blant annet skole-
ungdom kan få fri, påpeker han. 

Slalåmklubbleder: Dette er positivt LEDER: Geir 
Arne Torberg-
sen i Narvik 
Slalåmklubb. 

UtvikLing: Et eventuelt alpint-VM I Narvikfjellet vil kunne utløse store investeringer i Narvik. Ikke bare utbedringer av fjellet, men infrastrukturen i kommunen. Den svenske kommunen Åre, med nesten 11.000 innbyggere, har arrangert mester-
skapet to ganger tidligere og skal arrangere igjen i 2019. Ifølge daglig leder i Åre 2019 AB, Niklas Carlsson, har det vært investeringer for 3,2 milliarder svenske kroner. Ytterligere to millioner skal investeres fram mot 2019- Foto: KristoFFer Klem Bergersen

� Søknadspris: 3,5 millioner � Milliardinvesteringer � Åre-VM forventer 150.000 besøkende

Narvik kaN bli NordeNs aNdre

1934: St. Moritz (Sveits)
1933: Innsbruck (Østerrike)
1932 Cortina d'Ampezzo (Italia)
1931: Mürren (Sveits)

World Cup i Narvik
Narvik har to ganger tidligere 
hatt World Cup i alpint. Det var 

i 1992 og i 1996, begge ganger 
for damer. I 1992 var slalåm og 
storslalåm, i 1996 storslalåm og 
utfor.

I 1992, som er 24 år siden, 
vant Pernilla Wiberg storsla-
låm. Vreni Schneider gikk til 
topps i storslalåm.

I 1996 fikk Narvik tre verden-
scupkonkurranser – to utfor-
renn og storslalåm. Picabo Stre-
et og War. Zelenskaja seiret i 
fartsdisiplinen mens Deborah 
Compagnoni fra Italia vant 
storslalåm.

Fylkesrådsleder i Nordland 
Tomas Norvoll (AP) er 
allerede godt kjent med 
VM-søknaden. 

odd-GeorG H. Benjaminsen
oddbe@fremover.no

Fremover kontakter fylkes-
rådslederen for å finne ut hvor-
dan Nordland fylke stiller seg 
til en VM-søknad for Narvik. 

– Det er et dumt spørsmål, 
selvfølgelig er vi positive til 
dette. Dette ville blitt helt fa-
belaktivt, kommer det soleklart 
fra en entusiastisk Norvoll. 

– Det er en unik mulighet til å 
fronte ikke bare Narvik, men 
hele Nord-Norge, fortsetter 
han.

Fylkesrådslederen sier at fyl-
ket alltid vil stille opp økono-
misk ved større idrettsarrange-
menter. I dette tilfellet er det 
for tidlig å si hvor stort et slikt 
bidrag eventuelt vil bli. 

– Men vi vil selvfølgelig bidra 
når den tid kommer, slår han 
fast. 

Samarbeider 
Det er ennå ni år fram i tid før 
det eventuelt blir ready, set go 
ned fjellet. Allerede er de like-
vel i gang med et samarbeid 
med kommunen. 

– Jeg har kjent til denne sa-
ken en stund nå og har vært i 
dialog med kommunen. Det er 
kommunen som må koordine-
re hva som skal gjøres og så får 
vi komme inn og bidra der det 
trenges. Dette er jo en lang pro-
sess som foreligger, så det vil 
nok bli mer klart senere hva det 
eventuelt blir, forteller Norvoll. 

Transporthjelp
Nøyaktig hva fylket kan stille 

opp med er det for tidlig å fast-
slå. 

– Vi er uansett svært positive 
til dette og kommer til å bidra 
så godt som vi kan, fortsetter 
han. 

Han kan likevel se for seg 
noen områder der de kan rekke 
ut en hjelpende hånd. 

– Ved et slikt arrangement er 
det ofte et stort behov for trans-
port. Alle skal komme seg imel-
lom. Vi kan for eksempel være 
behjelpelige med å stille busser 
og båter til disposisjon, sier 
Norvoll. 

Gode muligheter 
Om sjansene for å bli tilbudt 
VM har Norvoll følgende å si: 

– Det bør være gode mulighe-
ter for det. Det mener jeg abso-
lutt. Og med all respekt for de 
andre skistedene i Norge så kan 
jeg ikke komme på noe mer 
spektakulært enn Narvik. Det 
er ingenting som kan sammen-
ligne seg med dette. Det er et 
helt rått sted, lyder hyllesten 
fra Norvoll. 

"

Med all respekt 
for de andre 
skistedene i 

Norge så kan jeg ikke komme 
på noe mer spektakulært enn 
Narvik. 
Tomas Norvoll, Fylkesrådsleder i 
Nordland. 

– Narvik er en liten by, så det 
er klart at det byr på utfordrin-
ger. Men det kan ikke være slik 
at det er hotellkapasitet det 
skal stå på. I slike tilfeller er det 
vanlig å bruke båter. Og det blir 
nok et alternativ her også, for-
teller Tomas Norvoll. 

Fylket skal stille 
opp på beste vis 

SPEktAkULÆRt: Det er ordene Tomas Norvoll (AP) bruker om et VM i Nar-
vik.  ArKivFoto: Fritz HAnsen. 

vM-arraNgør


