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SAK 19/16 SØKNAD, HILLBILLY HUCHFEST 

 

Saksopplysning 

Hillbilly Huckfest søkjer om kr. 300.000 til Terrengsykkelfestivalen Hillbilly Huckfest 2016. 

Målet  er at festivalen skal samle terrengsyklistar frå heile verda for å få auka fokus på 

terrengsykling i Hallingdal. Festivalen skal også vera ein sosial, inkluderande og aktiv 

festival som legg til rette for sykkelaktivitet. Festivalen går av stabelen 28.juli - 31. juli, der 

målsettinga er 350 deltakarar. Hillbilly  Huckfest ynskjer å syne fram mogelegheitene som er i 

Hallingdal og bidra til at regionen  blir ein aktiv møteplass.  

Hillbilly  Huckfest har sidan 2009 byggd seg opp til å bli eit viktig samlingspunkt for 

terrengsyklistar i Norge.  
 

 
 

Vurdering 

Terrengsykkelfestivalen Hillbilly Huckfest 2016 er utan tvil eit tiltak som er med å setja 

Hallingdal på kartet, som gjev ringverknadar og som er drive fram av eldskjelar.  

 

Det har ikkje vore vanleg å gje tilskot til denne type arrangement/festivalar, noko som 

Regionrådet tidlegare også har drøfta på prinsipielt grunnlag. I Hallingdal blir det gjennom året 

arrangert fleire festivalar med ulik lokal, regional og nasjonal og kanskje internasjonal 

tilnærming. 

 

Det må takast med i vurderingane at gjennom prosjektet Tråkk 'n' Roll er det brukt vesentlege 

midlar til utvikling av terrengsykkeltilbodet i Hallingdal.  

 

 

Forslag til vedtak 

1. Regionrådet for Hallingdal rår til at det ikkje blir løyvd midlar til Terrengsykkelfestivalen 

Hillbilly Huckfest 2016 

 

 

 

Ål 20.5.2016 

 

Knut Arne Gurigard 

Dagleg leiar 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad frå Hillbilly Huckfest, dat. 1.11.2015 

 

   

 

http://www.hokkfest.no/
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Søknad

Søknadsnr . 2015-0187 Søknadsår  2015 Arkivsak

Støtteordning Regionale utviklingsmidler i Hallingdal

Prosjektnavn Terrengsykkelfestival

Kort b eskrivelse
Terrengsykkelfestivalen Hillbilly Huckfest er et initiativ fra Hillbilly MTB AS. Målet er at festivalen skal
samle terrengsyklister fra hele verden for å få økt fokus på terrengsykling i Hallingdal. Festivalen skal
også være en sosial, inkluderende og aktiv festival som tilrettelegger for sykkelaktivitet. Målgruppen
er aldersgruppen 18-40 år. Festivalen planlegges fra torsdag 28. juli til søndag 31. juli 2016 og vil
arrangeres med Ål skisenter og Slåtta gård som festivalområde

Prosjektbeskrivelse
Hillbilly Huckfest skal være en sosial terrengsykkelfestival med kurs, konkurranser, sykkelshow og
sosialt samvær i skjønn forening. Festivalen skal tilrettelegge for utforsykling, freeride, enduro,
stisykling og andre nærliggende aktiviteter. Festivalen arrangeres med nasjonale underleverandører
som bidrar med kursing, mat og markedsføring. Fri Flyt AS er mediepartner som hjelper til med
markedsføring av arrangementet både på trykk og digitalt.

Festivalen planlegges fra torsdag 28.juli til søndag 31. juli. Det målsettes 350 deltagere i 2016, men
potensialet er mellom 800-1000 deltagere kommende år.
Det sosiale samlingspunktet og festivalområdet vil være Slåtta gård og Slåttaheisen i Ål skisenter. Her
vil også de fleste deltagerne bo. Med Slåtta som utgangspunkt kan deltagerne melde seg på
stisykkelkurs, fellesturer, egne jenteturer, konkurranser og sosiale tilstelninger. Eller dra på tur på egen
hånd. Deltagelse på kurs, konserter etc. er inkludert i deltagerpasset.

Det planlegges også en konkurranser som samler verdenseliten innen freeridesykling til et
publikumsvennlig sykkelshow. På kveldstid blir det live musikk og god festivalstemning.

Hillbilly Huckfest ønsker å vise frem de fantastiske mulighetene som finnes i Hallingdal og bidra til at
regionen blir aktive, unge menneskers møtested i juli. Festivalen vil gi oppdrag til lokale
underleverandører innen guiding, transport, teknisk i form av lyd, lys og scene og lokale leverandører
av mat og drikke. Hillbilly Huckfest vil bidra til å løfte Hallingdal som destinasjon gjennom god
mediedekning og nye tilreisende som oppdager dalen.

Vår mediepartner Fri Flyt AS gir ut spesialblader for aktivt friluftsliv og er en kulturbærer innenfor
området. Med vårt tette samarbeid med Norges ledende magasiner, Fri Flyt og Terrengsykkel, når
festivalen bredt ut gjennom deres hjemmesider og magasiner. Fri Flyt AS har tidligere skapt
anerkjente friluftslivsbaserte festivaler andre steder i landet. Festivaler som i dag er økonomisk
uavhengige og som skaper ringvirkninger både for lokalmiljøet og for utøverne av aktivitetene
festivalen er laget for. Eksempler er sykkelfestivalen Utflukt i Trysil, toppturfestivalen High Camp på



RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

- 2 -

Turtagrø og skipark samlingen MegaPark.

Vi ser en god mulighet både for å styrke Hallingdal som område og for å glede den sterkt voksende
gruppen som har fått øynene opp for terrengsykling. Hillbilly M TB planlegger å gå tungt inn for å
videre bygge denne festivalen til å bli både større, bedre og bredere. Vi håper å få drahjelp til dette.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse /poststed Mobil

Søker /
P rosjekteier

Hillbilly M TB
Org. nr : 913157915

Kreativ Næringshage, Myren
40
3570 ÅL

99379999

Kontakt -
person

Magnus Tveito Veslestølsvegen 93,
Votndalen
3570 ÅL

99379999

Prosjekt -
leder

Magnus Tveito Veslestølsvegen 93,
Votndalen
3570 ÅL

99379999

Mottatt  offentlig støtte tidligere : Ja
Regionale utviklingsmidler i Hallingdal

Spesifikasjon
Bakgrunn
Hillbilly Huckfest har siden 2009 bygget seg opp til å bli et viktig samlingspunkt for terrengsyklister i
Norge. De siste årene har festivalen vært preget av store utgifter for å kunne tilby et tilfredstillende
festivalområde og løypenettverk som passer for alle nivåer.

Prosjektmål
Hillbilly Huckfest skal bli den store sommerfestivalen for terrengsyklister som ønsker å møte
likesinnede utøvere, og lære mer om sine aktiviteter, konkurrere eller bare oppleve den gode
festivalstemningen.

Hillbilly Huckfest skal vise frem de fantastiske mulighetene som finnes i Hallingdal og bidra til at
regionen blir terrengsyklistenes møtested om våren, sommeren og høsten.

Hillbilly Huckfest skal bli den store møteplassen for terrengsyklister, og skape dynamikk mot lokalt
næringsliv og danne et kundegrunnlag og kjennskap til overnatting, guide, transport og
instruktørtjenester i regionen.

Forankring
Ål skisenter er en viktig samarbeidspartner med sitt heisanlegg og tilliggende sykkelmuligheter.

Hillbilly Huckfest vil bruke lokale tjenesteleverandører. Eksempler på dette er Hallingdal lyd,
Transportnæringen i Hallingdal, Kreator kommunikasjon, Hallingdal hotell, Actif Hotell, og Hallingdal
Feriepark og andre overnattingsleverandører i Hallingdal. Generelt vil det lokale sykkelmiljøet være en
naturlig partner for festivalen.
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Det jobbes med å kartlegge og planlegge stisykling i Hallingdal og det kan bli mulighet for å utvikling
av et stisykkelkart i forkant av festivalen.

Ellers vil den flotte naturen i Hallingdal bli brukt og vist frem.

Vi er svært interessert i samarbeid om utvikling for felles beste og som kan sikre at festivalen lever
lenge og kan bidra positivt inn i lokalmiljøet.

Prosjektorganisering
Hillbilly M TB er initiativtager til Hillbilly Huckfest og er også teknisk arrangør og økonomisk ansvarlig
for arrangementet.

Hillbilly M TB stiller med prosjektleder som står for gjennomføring, økonomi, markedsføring,
oppfølging av media og sponsorarbeid.

Hillbilly M TB`s prosjektleder gjør alle praktiske avtaler med lokale underleverandører av
guidetjenester, kurs, sammensetting av program, billettsalg, transport, underholdning mm.

Ål skisenter er hovedarena og samlingspunkt. De bidrar med fine leiepriser på Slåttaheisen. Grunneier
på Slåtta gård bidrar med disposisjon til festivalområdet.

Se også punktet forankring angående bruk av lokale samarbeidspartnere.

Samarbeidspartnere
Hillbilly M TB jobber med å få nasjonale og internasjonale partnere på sponsormidler, utstyr og
sponsede utøvere.

Sponsormidler vil være et viktig bidrag for å kunne gjennomføre festivalen rent økonomisk, for å
kunne holde prisene på festivalbilletten lav slik at unge mennesker kan ta seg råd til å være med, og
for å kunne leie inn nødvendig innhold og utstyr. Samarbeidet med Fri Flyt AS sitt nettverk, relasjoner
og anerkjennelse kommer her til stor nytte.

Fri Flyt stiller med annonseringspakke i egne medier, i tillegg vil vi kjøpe ekstern markedsføring i
Hallingdølen mm.

Fri Flyt AS stiller med journalist og fotografer. Et medieteam vil dekke festivalen og det planlegges en
dokumentar på Tv2. Vi legger opp til at bilder, film og tekst kan brukes i lokale medier og eventuelt
hos andre nasjonale og internasjonale Tv kanaler som er interessert.

Det vil bli tilrettelagt for spredning i sosiale medier og på festivalens nettside. Se
www.hilbillyhuckfest.com

Aktiviteter
Vi jobber med et bredt program slik at festivalen fornyer seg, og ikke utelukkende er avhengig av godt
vær.
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Program Hillbilly Huckfest 2016
Torsdag 28. juli
17.00 - 20.00 Ål motocrossbane er åpen
17.00 - 00.00 Registreringe er åpen på Låven
22.00 - 22.30 Infomøte Hillbilly enduro (konkurranse)
22:30 - 00:00 Konsert
Fredag 29. juli
09:00 - 17:00 Hillbilly Enduro
10:00 - 18:00 Hillbilly Bike Park er åpen
12:00 - 17:00 Motocrossbanen er åpen
09:00 - 17:00 Guida turer fra parkeringen i Ål skisenter
19:00 - Afterbike på Låven med dagens film
21:00 - Fest og konserter
Lørdag 30. juli
09:00 - 16:00 Guida stiturer. Pick-up i Ål skisenter
10:00 - 19:00 Hillbilly Bike Park er åpen
12:00 - 17:00 Motocrossbanen er åpen
10:00 - 16:00 Shuttling på utforstier
16:00 - 18:00 Fest Series sykkelshow
16:00 - 19:00 Aprés-bike
20:00 - 21:00 Festmiddag med helgrillet kortreist slakt
20:00 - 02:00 Hllbilly Huckfest. Tema: Hillbilly/Redneck
21:00 - 00:00 Konserter
Søndag 31. juli
11:00 - 16:00 Hillbilly Bike Park er åpen
11:00 - 16:00 Sti og utforturer fra parkeringen i Ål skisenter

Målgrupper
Hillbilly Huckfest skal være en sosial aktivitetsfestival med fellesturer, kurs, egne jenteturer,
konkurranser og sosialt samvær i skjønn forening. Inntekter fra deltagere, sponsormidler og eventuelt
offentlig støtte vil gå med til å skape denne festivalen. Målgruppen er aktive mennesker i alderen
18-40 år som liker å sykle terrengsykling. Målgruppe nummer to er lokale hallinger som ønsker gode
konsertopplevelser fra torsdag til lørdag på festivalområdet.

Resultat
Resultatet av festivalen er
* En bærekraftig festival som setter Hallingdal årlig på kartet
* Flere overnattingsdøgn på overnattingssteder i Hallingdal
* Større omsetning for lokale butikker og leverandører

Effekter
* Videreutvikling av lokale aktivitetstilbud utenom festivalen
*Økt oppmerksomhet og trafikk til Hallingdal utenom festivalen
*Økt oppmerksomhet om variasjon av aktiviteter som området kan by på sommer og vinterstid
* Dekning i lokal, nasjonal og internasjonale medier vil skape økt kjennskap til Hallingdal som
destinasjon
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*"Det-skjer-noe-effekten"

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
01.09.2015 - Påmelding for Hillbilly Huckfest 2016 åpnet
01.03.2016 - Foreløpig budsjett og konseptutvikling bestemmes og evalueres
01.04.2016 - Viktigste underleverandører avtalt / under forhandling
01.04.2016 - Første mediedekning gjennom Fri Flyt, sjekk av interesse
01.04.2016 - Deadline finansiell sikkerhet. Sponsorer, støtte og billettsalg
28.-31. 07. - Festivalen arrangeres
01.09.2016 - Prosjektevaluering og økonomirapportering

Gjenta i 2017?

Kostnads plan

Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM

Guider og instruktører 60 000 60 000
Konsert, scene, lys, lyd og
teknisk 250 000 250 000
Leiekostnader festival 100 000 100 000
Lønn prosjektleder 170 000 170 000
Markedsføring 50 000 50 000
Reisekostnader 20 000 20 000
Transportkostnader 100 000 100 000
Trykkostnader 15 000 15 000
Utbedring og bygging av
løypenettverk 250 000 250 000

Sum kostnad 1 015 000 1 015 000

Finansieringsplan

Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM

Buskerud fylkeskommune 300 000 300 000
Deltagerinntekter 415 000 415 000
Sponsorinntekter 300 000 300 000

Sum finansiering 1 015 000 1 015 000

Geografi

615-Flå, 616-Nes, 617-Gol, 618-Hemsedal, 619-Ål, 620-Hol

Vedlegg sliste

Dokumentnavn Filstørrelse  Dato

Huckfest 2016.pdf 8 944 517 01.11.2015
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