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Fra: Terje Bakka
Til: "erik.skjervagen@fyresdal.kommune.no"; Eva Markset Lia; Gunn Marit Helgesen


 (Gunn.Marit.Helgesen@ks.no); Hans Edvard Askjer; "harald@kinck.com";
 "Jarand.felland@tokke.kommune.no"; Karianne Sydtveit Reiten; Knut Morten Johansen; Sven Tore Løkslid;
 Terje Riis-Johansen (Terje.Riis-Johansen@t-fk.no)


Emne: VS: Søknad Telemark Utviklingsfond
Dato: 20. mai 2016 14:33:00
Vedlegg: Søknad Telemark Utviklingsfond.pdf


Vedlagt følger søknad om støtte på kr 200.000,- til dekning av kostnader for å få en
 ekstra TV sending fra Telemark. TV2 hadde planer for kveldsprogram
Fredag 24.juni med en annen vinkling og sted.  Dette har nå TV2 endret på, muligheten
 er gitt til Bø og Telemark.
 
Det er tenkt to programmer i beste sendetid kl 20.00-21.00 «God sommer Norge»
 Videre vil det bli egen sending kl 21.45-23.15 «Bø/Telemark Spesial».
 
Muligheten kom opp i går, ordfører i Bø tok kontakt med meg i dag. Det er korte frister
 for å få dette i havn, jeg får ikke tid til å foreta normal saksbehandling. Etter min mening
 må vi gripe denne muligheten, det kan bli en utrolig eksponering av Telemark.
 Tidspunktet er også utrolig viktig  i forhold til sommersesongen for reiselivet i hele
 Telemark.
 
Jeg vil sette som krav at Telemark som helhet må presenteres, slik at det ikke bare vil
 bli fokus på Midt-Telemark. Vi må imidlertid akseptere at Midt-Telemark vil ha fokus,
 det tror jeg vil bli bra for alle parter.
 
Jeg ber styret om en aksept på at vi kan bevilge kr 200.000- til dette prosjektet, selv om
 vi burde hatt bedre tid. Tiden har vi ikke, det var nå muligheten kom og da bør vi gripe
 den.
 
Selv om tiden er knapp mener jeg at dette er forsvarlig i forhold til de verdier vi skal
 forvalte.
 
Søknaden vil få saksnr 18/2016 i vår saksbehandling.
 
Ber om en rask tilbakemelding fra styret, regner med at styret er tilgjengelig på mail.
 
 
Med vennlig hilsen
Terje Bakka
Telemark Utviklingsfond
Mob tlf +47 46 85 40 30
 
 
Fra: Marianne Dale [mailto:marianne@boitelemark.com] 
Sendt: 20. mai 2016 12:56
Til: Terje Bakka <Terje.Bakka@t-fk.no>
Kopi: Tormod Hynne <tormod@sommarlandskifestival.no>; Olav Kasland
 (olav.kasland@bo.kommune.no) <olav.kasland@bo.kommune.no>
Emne: Søknad Telemark Utviklingsfond
 
Hei,
Viser til anbefaling av Olav Kasland om å sende vedlagt søknad om TUF-midler på mail til deg i
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Søknad Telemark Utviklingsfond 



         Dato 20. mai 2016 



Telemark Turist AS/Visit Bø 



www.visitbø.no 



Pb. 4 3833 Bø 



 



SØKNAD VEDRØRENDE YTTERLIGERE ARRANGEMENTUTVIKLING OG TV-PROFILERING AV 
TELEMARK 



Telemark står ovenfor en unik arrangement- og profileringsmulighet siste helgen i juni 2016. 
Muligheten har sitt utspring fra et allerede godt planlagt idrettsarrangement som vil finne sted i 
Midt-Telemark 22.-26. juni, Sommarland Skifestival. Sommarland Skifestival har blitt fanget opp av 
TV 2 som et interessant TV-objekt, og vil sendes direkte på TV2 lørdag 25. juni og søndag 26. juni. 
Lørdag fra Sommarland sprinten i Bø sentrum, søndag fra Kanalrennet på rulleski langs 
Telemarkskanalen. Dette er allerede kontraktsfestet via et stort spleiselag i Midt-Telemark, med et 
budsjett på ca 1 million kroner.  



TV2 har nå kommet med en helt spesiell invitasjon i tillegg fredag 24. juni. Programmet «God 
Sommer Norge» kan bli flyttet fra Karl Johan i Oslo til torget i Bø i Telemark, direkte med gjester og 
underholdning fra kl. 20.00-21.00 med programlederne Davy Vatne og Guri Solberg. Videre fra kl. 
21.45 -23.15 vil det sendes et nytt program med «Bø/Telemark spesial», som vil være et rent 
profileringsprogram av kultur og attraksjoner i Telemark. 



Den planlagte sendingen lørdag kveld fra Bø og fire timers sendingen i Nome søndag 26. juni, har blitt 
taksert til millionverdi for Telemark. Dette er da allerede finansiert av et betraktelig spleiselag. En hel 
fredagskveld i tillegg, midt i beste sendetid, og rett før fellesferien, vil være ekstremt verdifull for 
hele Telemark. Her når vi våre hovedmålgrupper, barnefamilier og voksne par via en bred og 
kommersiell plattform. Turister bestemmer seg senere og senere for sitt valg av feriemål, og 
tidspunktet rett før fellesferien er perfekt for å påvirke disse til å velge Telemark som reisemål i 
sommer. I tillegg vil deler av TV-produksjonene være mulig for reiselivsbransjen å benytte i 
markedsarbeidet senere.  



Midt-Telemark har de siste 3 årene satset målrettet på å utvikle seg som arena for store 
arrangement. Som nevnt er den planlagte TV produksjonen, lørdag og søndag, et resultat av et 
stort spleiselag, med hoved utspring i bedriftsnettverket, arrangement utvikling i Midt-Telemark. 
Sommarland Skifestival er et resultat av dette prosjektet, som nå er i det siste prosjektåret.   



Utdrag av prosjektbeskrivelsen:  



Bakgrunnen for initiativet er behovet for å bygge opp et samlende kompetansemiljø for å 
markedsføre, selge og gjennomføre større arrangement i Midt-Telemark. Det skal jobbes målrettet 
for både å forsterke og videreutvikle eksisterende arrangement, og samarbeide rundt utvikling av nye 
produkter innenfor bedriftsnettverket. Midt-Telemark skal styrke sin posisjon som vertskap og 
arrangør. Prosjektmål: Effekten av hovedprosjektet skal komme til syne i økt antall arrangementer i 
regionen, en profesjonalisering og videreutvikling av eksisterende arrangementer, samt utvikling av 
nye produkter som igjen kan generere økt aktivitet. Internt i regionen vil dette si at omsetningen hos 
aktørene øker, mens eksternt vil det bety at Midt-Telemark fremstår som en klarere aktør på 
arrangementsmarkedet. 
 











Målet er oppnådd i flere ledd, og nå står man altså ovenfor enda en unik mulighet som vil få positive 
effekter for hele Telemark. Det søkes herved om en grunnfinansiering til dette tilleggs arrangementet 
for å kunne utløse ytterligere midler blant næringsaktørene for å få dette til. Bø Sommarland, 
Dyrskun`n i Seljord, andre reiselivsaktører og hanselstanden i Bø er sentrale aktører i spleiselaget. To 
av fyrtårn attraksjonene, i Telemark, Bø Sommarland og Telemarkskanalen, er allerede dekket i de to 
planlagte produksjonene, men vil få ytterligere forbedret «innholdsmarkedsføring» av fredagens 
underholdningsprogram. Kulturinnslag, idrett og reiseliv fra Telemark vil til sammen bidra til en sterk 
eksponering rett i forkant av hovedsesongen. Det er verdt å merke at Dyrsku`n som står ovenfor sitt 
150 årsjubileum, ønsker å delta som en viktig samarbeidspartner i arrangementet.  
 
Budsjett: 



Sommarland sprinten TV dekning    500 000 



Kanalrennet TV dekning   500 000 



God Sommer Norge + Bø/Telemark spesial   500 000 



Ekstra ytelser, idrettsutøvere, billetter etc      100 000 



Sum kostnader 1600 000 



 
Finansieringsplan: 
 



Offentlige aktører lør-søn 500 000 



Private bedrifter lør-søn 500 000 



Private bedrifter/næringsliv fredag 200 000 



Lokale offentlige aktører  100 000 



Egne ytelser fra næringsliv 100 000 



Søknad TUF 200 000 



 
Sum finansiering       1600 000 



 
 
Vi ser med dette frem til Telemarks Fylkeskommunes tilbakemelding på søknaden om TUF-midler.  
 
Med vennlig hilsen  
Prosjektleder/Sommarland Skifestival Tormod Hynne 
Daglig leder Telemark Turist AS/ Visit Bø Marianne Dale  












 dag. Det gjelder en ny mulighet for stor TV-produksjon i Bø fredag 24. juni.
 
Vi er spente, og ser frem til tilbakemelding.
Ønsker alle en riktig fin helg.
 
Med vennlig hilsen
Marianne Dale
Dagligleder
Telemark Turist AS/Visit Bø
Destinasjonsselskap for Bø, Nome og Sauherad
visitbø.no
Pb. 4, 3833 Bø i Telemark
Tlf: 41 45 22 29
Mob: 413 33 310
 
 



http://www.visitb??.no/



