Prosjektgruppe for WSA EM 2017

Kontraktsmøte 2015
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Avdelingsleder Birkebeiner
Skistadion

Øyvind Dannemark
Key Accont Manager

Kopi til:
Jan Kolpus
Lina Stabbetorp

NSHK
NSHK

Formål:
Sluttforhandle skriftlig avtale med Lillehammer Olympiapark AS, om bruk av Birkebeineren
Skistadion i Olympiaparken på Lillehammer, til arrangere EM WSA 2017
Utgangspunkt:
Intensjonen har som utgangspunkt at begge parter skal kunne tjene på arrangementet, med
en rettferdig fordeling av inntekter, i forhold til engasjement og innsats.
Befaring/ møte den 23-10.2015
Påfølgende avtaleutkast og budsjettforslag sendt på e-post etter 23.10.2015.
Den endelige avtalen er sluttforhandlet av ledere i NAMK og NP, samt Johnny Blingsdalen
leder i arbeidsgruppa for EM WSA 2017
Hovedpunkter i avtalen:
Olympiaparken har ansvaret for:
Stille avtalte arealer og bygg til disposisjon, som opplistet i avtalen
Ha driftsperonell tilgjengelig hele arrangementet
Brøyte både veier, plasser og løyper, hvis det snør under arrangementet.
Stille trådløst lydanlegg til disposisjon
Motta bestilling av parkeringsplasser, tegne kart for hvor hver enkelt utøver skal parkerer.

Stille strøm for bobiler tilgjengelig innenfor rimelig avstand fra hver enkelt bobil
Stille sperremateriell til disposisjon for arrangementet
Forestå all kommunikasjon med naboer og øvrige brukere, samt skilte OL-løyper med
”adgang ikke tillatt pga. hundeløp” fra torsdag t.o.m Søndag.
Forestå enkel overnatting på feltsenger/ flatsenger i dertil egnet bygg, inkl booking
Forestå formidling og booking hotellrom for de som ønsker det.
Fremskaffe nødvendige bord og stoler til bespisning i serveringshall.
Stiller brakkerigg med parkeringsplass til rådighet for STAB, uten kostnad for klubbene.
Klubbene har ansvaret for:
Ingen oppstart rigging i anlegget før mandag 6. februar 2017
All provisorisk skilting utført av klubbene, må også fjernes av klubbene ved sluttrydding.
Skilting løyper og avgjøre trassèvalg innenfor tildelt løypenett.
Det må ikke bankes ned påler/ jernstag i grunnen, uten særskilt samtykke fra utleier
Alt vakthold, så som vakt på parkering, overnatting, publikum i løyper etc.
Nedrigging og rydding må være ferdigstilt på avslutnings dagen søndag 12. februar kl. 23:
00
Grilling og all bruk av åpen ild er forbudt, uten særskilt avtale.
Rydding fortløpende under arrangementet og i etterkant, inkl bortkjøring av all søppel.
Mat og kiosksalg i Birken hallen, det kommer nye ”drivere” i Skistua kafe, som ikke kan
”kastes” ut
Trafikk skal begrenses, parkerte bobiler, står til arrangementet er ferdig.
Kjøring med ATV/ scooter skjer kun etter løyve.
All reklame må skje i samarbeid med Olympiaparken, ingen reklame for alkohol/ røyk.
Klubbene må selv stå for de nødvendige tillatelser som måtte være nødvendig, normalt
informasjon til politimyndighet og mattilsynet.
Økonomi:
Her angis ikke eksakte prosenter og tall, da det er unntatt offentligheten.
Olympiaparken får alle innkommende penger for parkering, strømleie til bobiler og
overnatting.
Ved kafé/ kiosk eller reklame salg, betales en prosent av fortjenesten til Olympiaparken.
Ved salg av reklameplass, betales en prosentandel
Som leie for stadion betales en prosentandel av det beløp som NSHK for overført fra WSA.
Hvis Olympiaparken skaffer økonomisk støtte eller sponsorer, skal de ha en viss prosent av
dette, en prosent som øker hvis inntekten kommer over en avtalt terskelverdi. Hvis klubbene
selv skaffer støtte/ sponsormidler, betales en lavere flat prosent til Olympiaparken.
Annet:
Det er avtalt følgende satser for parkering, strømleie og overnatting på stadion:
Bobil torsdag til søndag kr. 400,Bobil mandag til søndag kr. 700,Strømleie 10amp kr. 50,- pr dag.
Dagparkering biler kr. 50,Lavkost overnatting på flatseng kr. 350,23.11.2015
Ref. Johnny Blingsdalen

