


   
Dato:  
27. juli – 30. juli  
 
 
Budsjett:  
18,5 mill. 
 
 
 
 
Medarrangører: 
 



 
Langløp:  
onsdag 27. juli 
 
Tidspunkt: 
Start kl 18:00 
 
Distanse: 
17 km og 60 km 
 
 
 
 
 



 
Lysebotn Opp  
Torsdag 28. juli 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
Sandnes Sentrum 
29. juli – 30. juli 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Gratisarrangement 

 



Store deler av 
verdens beste ski 

og skiskyttere! 
………….. 

Deltagere fra 16 
nasjoner 

…………… 
 39 medaljevinnere 
fra VM i 2015 ski og 

skiskyting!! 

 



16 nasjoner til start 
 

• Norge 
• Sverige 
• Finland 
• Russland 
• Japan 
• Sør – Korea 
• Tyskland 
• Polen 

 

• Østerrike 
• Italia 
• Frankrike 
• USA 
• Canada 
• Belgia 
• Bulgaria 
• Storbritannia 





3800 barn & unge  
på rulleski og skiskyting  



TV sendinger 



Film 

Oversikt 

Presentasjon 

Eksempler 

Markedsføring 

Tilbud 

Kontrakt 

TV tider 2016 
 Prime time NRK 
 
Onsdag  18:10 – 20:45 
Torsdag   22:15 – 23:00 
Fredag  19:30 – 21:00 
Lørdag   19:40 – 21:30 
   
 

8 timers sending 
 
1 973 000 seere! 
     



Avtale med NRK er signert 
for de neste 4 Blink 

arrangementer! 

Frem til og med 2020! 



Medier 

 
50 presseakkrediterte  

 



Film 

Oversikt 

Presentasjon 

Eksempler 

Markedsføring 

Tilbud 

Kontrakt 

Folkefesten / 
kulturprogram 



Rollefordeling 



Idretten 

Sponsorer Offentlige etater 

Logistikk 

Tekniske leveranser 

TV prod 

Andre media 

Kultur 

Reiseliv. 



Film 

Oversikt 

Presentasjon 

Eksempler 

Markedsføring 

Tilbud 

Kontrakt 

Hvordan kan  
oppmerksomheten 
ifm Blink utnyttes? 



Viktige spørsmål 

• Hvem er kunden? 
• Hvorfor skal vi gjøre akkurat dette? 
• Hvem kan arrangementet dekke et 

behov for? 



Idrettsarrangement eller 
regionsutvikling? 



Hovedmotivasjon: 
 

Regionsutvikling! 



Regionsutvikling er 
produktutvikling på lik linje med 

andre produkter! 



Regionsutvikling 

• Næringsutvikling  
• Stolthet – god indremedisin 
• Gode opplevelser  
 
 
 



Suksessfaktorer  Suksessfaktorer 
Blink skal skape merverdi for: 

•   Kommunene i regionen 
•  Innbyggerne 
•  Næringslivet 
•    Turistnæringen 
•    Idretten 
  



Hvordan prioriter vi? 

• Utøvere og forbund 
• Publikum 
• Presse / TV 
• Sponsorer 



Jeg kjenner ingen som trenger 
Blink…. 

…men jeg kjenner mange som 
trenger konsekvensene av Blink! 



Da Sandnes traff Blink 



Sandnes i 2005 

• I skyggen av Stavanger 
 

• Sterk bydels-identitet 
 

• Tidligere industriby….. 



«Kor i helsiken e Sandnes?» 

http://bit.ly/2bUILP2 
 

http://bit.ly/2bUILP2


Sandnes i 2016 

• Norges 7. største by 
• Ung internasjonal befolkning 
• Byutvikling 
• Sandnes Ulf 
• Ingebrigtsen-brødrene 
• Synlig ordfører 
• Nei til sammenslåing med Stavanger 
• «I sentrum for framtiden» 





Kraftig vekst, ung befolkning 



Hvorfor? 

 

• Langsiktige planer for byutvikling 
 

• Ledige areal til bolig / næring 
 

• Oppriktig ønske om å komme ut av Stavanger-
skyggen  
 

• Ingen «Harryby»!! 
 
 
 

 



BLINK 



Hva var planen? 

• Ingen konkret plan…. 
 
• Tilfeldigheter 
• Blink utviklet seg samtidig som byen vokste 
• Blink utviklet seg til en merkevare 
• Passet godt inn i arbeidet med å markedsføre byen 

og forvandlingen av sentrum  
 

• ILDSJELER!! 
 



Viktige faktorer 

• God kjemi mellom sentrale aktører 
• Sandvolleyball i Stavanger 
• Blink-konseptet passet til Sandnes sin profil 
• Sandnes tomteselskap KF 
• Bli sett nasjonalt og regionalt 
• Folkefest for innbyggerne 

 
 



Gratis fest for hele familien 



Underveis….. 

• Flere kritiske øyeblikk: Bystyret, administrasjonen, 
stram kommuneøkonomi 
 

• Reelle kostnader delvis skjult 
 

• Havneparken / Sandnes tomteselskap KF 
 

• Full åpenhet om kostnadene de siste årene 
 



Framtiden 

• Rulleskianlegg i Melshei til 40 mill kr 
 

• Nye Ruten planlegges med fast løype for Blink 
 

• Blink = Sandnes 



Oppsummering 

En grunnleggende forutsetning…. 



Blink må dekke et behov! 




