
Bærekraftsplan World Cup og Summit Kvitfjell 2023 
 

Målsetninger 

• Vi skal bli en foregangsarrangør innen bærekraftig idrettsarrangementer 
• Vi skal være et miljøgodkjent arrangement 
• Vi skal være innovative og tørre å utfordre oss selv for å sikre en fortsatt hvit vinter 

 

Suksesskriterier 

1. Ha en god bærekraftsplan som alle i organisasjonskomite, rennkomite, arenaproduksjon og 
Summit Kvitfjell kjenner til 

2. Ha en god kommunikasjonsplan der vi får fram målene og tiltakene i bærekraftsplanen 

 

Beskrivelse 

World Cup-rennene 3.-5. mars 2023 i Kvitfjell blir en uforglemmelig opplevelse for funksjonærer, 
løpere, trenere og TV-seere. Det blir fart, spenning og sterke følelser. I 2023 er også kvinnene med 
og det er første gang siden finalen i 2006 at kvinnene kjører World Cup på norsk jord. Vi har en 
tydelig bærekraftspolicy for arrangementet med fokus på god kildesortering, ansvarlig forbruk og 
gjenbruk. Kortreist mat, økologisk kaffe, vegetaralternativer, og kollektiv transport er også ivaretatt. 

 

FNs bærekraftsmål 

World Cup og Summit i Kvitfjell 2023 skal jobbe aktivt med følgende av FNs bærekraftsmål 

 



 

 

Bærekraftsmål og 
målområde 

Beskrivelse av mål Tiltak Ansvarlig 

3. God helse    
Aktivitet Aktivisere frivillige og 

publikum til fysisk 
aktivitet 

- Informere om 
kollektivtilbud til frivillige 
og publikum 
- Lage et aktivitetsområde 
for barn i 
publikumsområdet 

Event office 
 
 
Arena-produksjon 

Ikke miljøskadelig 
blåmaling 

Bruke farge i 
utforløypa som ikke er 
miljøskadelig 

- Hafjell Kvitfjell Alpin skal 
sammen med blåfargesjef 
sørge for at det brukes en 
type blåfarge som ikke er 
miljøskadelig. 

Blåfargesjef 

Mental helse Ungdom Gi Mental Helse 
Ungdom ekstra 
synlighet for å styrke 
arbeidet som 
organisasjonen gjør 

- Gi Mental Helse Ungdom 
mulighet til å profilere seg 
sammen med oss på alle 
våre flater. 
- Deres medlemmer skal 
kunne oppleve World Cup 
i Kvitfjell. 

Leder og nestleder 
i org.komite 
 
 
 

Barnekreftforeningen Gi 
barnekreftforeningen 
ekstra synlighet for å 
styrke arbeidet som 
organisasjonen gjør 

- Gi barnekreftforeningen 
mulighet til å profilere seg 
sammen med oss på alle 
våre flater. 
- Deres medlemmer skal 
kunne oppleve World Cup 
i Kvitfjell. 
 

Leder og nestleder 
i org.komite 
Event office 
 
 

4. God utdanning    
FNs bærekraftsmål Øke kunnskapen om 

bærekraftsmålene til 
publikum, frivillige og 
samarbeidspartnere 

- Legge ut 
bærekraftsmålene vi aktivt 
skal jobbe med på 
nettsiden 
- Ha godt synlige 
klosser/bokser med 
bærekraftsmålene 
stående i arenaen under 
arrangementet godt synlig 
for alle. 
- Utfordre organisasjons-
komuteen, rennkomiteen, 
arenaproduksjon og 
Summit Kvitfjell til å 
fokusere på FNs 
bærekraftsmål i deres 

Event Office 
 
 
 
Arrangementskoor
dinator og arena-
produksjon 
 
 
 
Leder 
organisasjons-
komite og leder 
miljø & bærekraft 



arbeid med 
arrangementet. 

Avfallshåndtering og 
gjenbruk 

Øke kunnskap om 
avfallshåndtering og 
gjenbruk 

- Lage en avfallsplan som 
alle frivillige og 
stakeholdere kjenner til. 
- Informere om tiltak vi 
gjør for å redusere 
avfallsmengden. 
 
 
 

Leder miljø & 
bærekraft 
 
Leder miljø & 
bærekraft, 
markeds – og 
kommunikasjons-
ansvarlig 
 

8. Anstendig arbeid og 
økonomisk vekst 

   

Funksjonær-
betingelser 

Funksjonærer inngår 
skriftlig avtale om 
deltakelse. 

- Funksjonærer inngår 
skriftlig avtale om 
deltakelse og mottar 
betaling i form av heiskort 
og ulike artikler. 
- Alle funksjonærer får 
servert flere måltider i 
løpet av en dag. 
- Funksjonærer har et sted 
til rådighet der de kan 
sitte innendørs. 
- Funksjonærer som bor 
minst 75 km fra anlegget 
har rett til fri overnatting 
med frokost og kveldsmat. 

Arrangements-
koordinator og 
funksjonær-
ansvarlig 

Forsikring Funksjonærer og 
deltakere er forsikret 

- Alle som jobber og deltar 
under arrangementet er 
dekket av forsikring om 
det skulle skje noe. 

Arrangements-
koordinator og 
funksjonær-
ansvarlig 
 

Kommunikasjon Alle funksjonærer skal 
få nødvendig 
informasjon i god tid 

- VI skal bruke et app-
system som alle 
funksjonærer er inne på 
der de får den 
informasjonen de trenger, 
både om hva som skjer og 
når det skjer. 

Arrangements-
koordinator og 
funksjonær-
ansvarlig 
 

Funksjonæransvarlig Vi skal ha en 
funksjonæransvarlig 

- Alle funksjonærer skal ha 
en leder de kan henvende 
seg til, i tillegg skal vi ha 
en egen person som har 
ansvar for at alle 
funksjonærer har tilgang 
på det de trenger under 
arrangementet. 

Arrangements-
koordinator og 
funksjonær-
ansvarlig 
 

Støtter lokalt Arrangementet skal gi 
en positiv økonomisk 
vekst til det lokale 

- Vi benytter oss av 
hoteller i nærheten 
- Handler lokale råvarer 

Hafjell-Kvitfjell 
Alpin 
 



- De fleste funksjonærer er 
lokale 
- Oppfordrer lokale 
bedrifter til å komme for å 
vise seg fram og ha stand 
under arrangementet 

12. Ansvarlig forbruk 
og produksjon 

   

Mat 80-90% av all mat 
som serveres skal 
være lokal 

- Vi samarbeider med 
Gudbrandsdalsvegen som 
består av flere lokale 
produsenter lokalisert i 
Gudbrandsdalen 
- Noe kjøpes også inn fra 
ASKO og BAMA som 
befinner seg på 
Rudshøgda 

Leder 
org.komite/arrang
ementskoordinato
r 

Avfallshåndtering og 
gjenbruk 

Gjenbruk - Gjenbruk av materiale fra 
arena, både eget og det 
som samarbeidspartnere 
ønsker å bruke igjen til 
neste år så godt det lar 
seg gjøre. 
 

Arenaproduksjon 
og 
logistikkansvarlig 
 

Innkjøp Innkjøp skal vurderes 
opp mot miljøhensyn 
og være miljømerket 
så godt det lar seg 
gjøre. 

- Vi har returrett på 
drikkevarer. 
- Innkjøp av 
forbruksmateriell skal 
være miljømerket. 
- Vår leverandør av 
forbruksmateriell skal 
være miljøsertifisert. 
- Andre innkjøp skal være 
av kvalitet for å kunne 
gjenbrukes. 
 

Event office 
 

13. Stoppe 
klimaendringene 

   

Arrangements-
området 

Området skal settes til 
opprinnelig stand 
etter bruk 

- Vi benytter et område 
som er regulert som et 
alpinanlegg. Vi har gode 
rutiner for å sette område 
tilbake til opprinnelig 
stand etter bruk 

Hafjell-Kvitfjell 
Alpin 

Avfallsreduksjon Innovative løsninger 
for å minimere 
avfallet 

- Vi skal tenke nytt i måter 
å minimere 
avfallsmengdene på.  
- Vi har mål om at 
avfallsmengden skal gå 
ned hvert år selv om 

Hafjell-Kvitfjell 
Alpin 
Og leder for miljø 
& bærekraft 



størrelsen på 
arrangementet øker. 

Transport Hindre unødvendig 
transport og fremme 
miljøvennlige reiser 

- Samarbeid med SJ Nord 
for å åpne perrongen på 
Kvitfjell slik at både folk 
kan ankomme med tog. 
- Vi samarbeider også med 
Ringebu bilruter og tilbyr 
billig buss til Kvitfjell. 
- Lage transportplan for å 
sikre samkjøring. 
- Flest mulig møter kjøres 
digitalt. 

Hafjell-Kvitfjell 
Alpin  
 
 
 
 
 
Transport-
ansvarlig 

Mat Mer vegetar og fisk 
for å redusere Co2-
utslipp 

- Alle måltider skal ha 
vegetaralternativer 
- Fisk skal benyttes i flere 
måltider istedenfor kjøtt 
for å redusere Co2 utslipp. 

Hafjell-Kvitfjell 
Alpin 
 

17. Samarbeid for å nå 
målene 

   

Samarbeide med MGR Samarbeide med 
MGR for å redusere 
vår avfallsmengde og 
øke kunnskap om 
kildesortering blant 
våre frivillige. 

- Ansatt i MGR sitter i vår 
org.komite med ansvar for 
miljø og bærekraft. Dette 
sikrer god planlegging og 
gjennomføring av ulike 
miljøvennlige tiltak. 

Hafjell-Kvitfjell 
Alpin 
 

Samarbeide med 
Ringebu kommune, 
Øyer kommune og 
Innlandet 
fylkeskommune 

Godt samarbeid og 
god dialog med 
kommunen for 
sammen å utvikle oss 
og dem i en mer 
miljøvennlig retning. 

- God dialog med 
kommunene for å sikre 
god planlegging og 
gjennomføring av ulike 
tiltak og 
satsningsområder. 

Hafjell-Kvitfjell 
Alpin 
 

Leverandører Leverandører skal ha 
få informasjon om 
vårt miljøarbeid 

- Leverandører skal 
informeres om vårt 
miljøfokus ved inngåelse 
av avtale. 

Hafjell-Kvitfjell 
Alpin 

 


