
            

 

 

STARTUP NORWAY FOR HALLINGDAL 
 

 

Hallingdal Etablerersenter og Hallingdal Næringshage ønsker Startup Norway as sitt arrangement 

Startup Extreme velkommen til Hallingdal og Hemsedal, og ser fram til et fruktbart samarbeid til 

beste for lokalt gründerskap og satsing på lokale vekstbedrifter i regionen. 

Årets Startup Extreme arrangementet er starten på et langsiktig samarbeid mellom 

etablererveiledningen og gründermiljøer i Hallingdal, der Hallingdal vil få tilgang til Startup 

Norway sitt kompetansehevende program og nettverk. 

 

Støtteapparatet 

For at gründerne skal lykkes i sin satsning med å utvikle sin ide og sitt selskap til noe mer enn 

egen arbeidsplass i egen kommune, er det avgjørende med et godt støtteapparat rundt seg. 

Sammen med Innovasjon Norge, næringshagesystemet og flere inkubatorer landet rundt, prøver 

Hallingdal Etablerersenter å gi lokale gründere og nystartere i næringslivet tilgang på et bra 

«økosystem» for nyskaping. 

Startup Norway er Norges ledende selskap for ekspanderende startup-selskaper og har svært god 

kompetanse på å hjelpe nystarta selskaper som ønsker vekst videre i sin utvikling. 

 

Tilgang på investorkapital og investormiljø 

Startup Norway har tilgang på et stort nettverk med investorkapital som forstår dynamikken i 

nystartede vekstselskaper. Et slikt nettverk mangler Hallingdal pr i dag fullstendig. 

Sikkerhetssøkende banker og lokale eiendomsinvestorer vil ofte ikke ha kompetanse eller 

tilstrekkelig interesse til å forstå nye forretningsideer og forretningsmodeller som vokser fram. 

Særlig vil unge voksne med spennende grunder-ideer trekke mot etablerte startup-miljøer i mer 

urbane strøk. 

Dette er helt klart en begrensende faktor for videreutvikling og vekst for oppstartselskaper med 

vekstmuligheter og –ambisjoner i Hallingdal. 

Gjennom samarbeidet med Startup Norway legges det til rette for at de beste ideene og selskapene 

med vekstambisjoner i Hallingdal kan få mulighet til å presentere seg og sine ideer for investorer 

med interesse for oppstartselskaper.  

Startup Norway representerer et miljø hvor en kontinuerlig gjennomfører aktiviteter som bidrar til 

å bedre vekstvilkår for startups og deres støttespillere. Organisasjonen har programmer og 

arrangement gjennom hele året for å inspirere og utdanne neste generasjon gründere, investorer og 

næringsliv rundt om i hele Norge. 

Det er et viktig mål å engasjere og mobilisere lokale investorer, både blant hyttefolk og 

lokalbefolkningen, til å investere i startups med røtter i lokalsamfunnet i Hallingdal. Startup 

Norway vil også gi oss en langt bedre mulighet for å koble lokale investorer med tilsvarende 

miljøer på tvers av eksisterende nettverk og miljøer. 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

Tilflytting, gründerskap og næringsutvikling 

Hallingdal er en attraktiv region for «livsstil-tilflyttere». Stadig flere unge voksne er opptatt av å 

kombinere et interessant og utviklende arbeidsliv med en aktiv og god fritid. Blant disse har vi 

mange som ønsker å bruke fjellet i fritida si.  

Hallingdal Etablerersenter har gitt råd og veiledning til mang en «skiboms» som ønsker å etablere 

egen virksomhet i Hallingdal. Kanskje er det en sammenheng i risikovillighet og personlighet 

mellom å nyte et spennende friluftsliv og å starte og drive et spennende oppstartselskap? 

Hallingdal er en region med mange nyetableringer, sammenliknet med landet for øvrig. Først og 

fremst innen tradisjonelle næringer som bygg&anlegg, handel og service.  

I tida framover er det viktig å tilrettelegge for at næringslivet kan ta miljøvennlige, innovative og 

fremtidsrettede valg. Gründere, både innen etablert næringsliv og i nystarta selskap, er de fremste 

aktørene for nye forretningsideer og nye forretningsmodeller. De er særs viktige for å skape nye 

framtidsretta arbeidsplasser. 

Mange av morgendagens arbeidsplasser vil komme fra nye gründerbedrifter, for eksempel 

innenfor det grønne skiftet. Mange av disse har et internasjonalt marked og har behov for faglig 

hjelp og ekstern kapital for raskt å nå store markeder.  

For å lykkes med dette er det nødvendig og viktig med et godt fungerende støtteapparat og ikke 

minst et miljø/system som gir grobunn og inspirasjon for utvikling og nyskaping. Noe arbeidet 

med for eksempel Innovasjonsløft-programmet i regi av Hallingdal Næringshage er en viktig del 

av.  

Samarbeidet med Startup Norway vil gi Hallingdal tilgang til et langt større og bedre «system» for 

nye ideer og forretningsmodeller innen utradisjonelle (for Hallingdal) og framtidsretta næringer 

enn det vi i støtteapparatet er i stand til i dag. 

Det blir viktig for framtidas næringsliv i Hallingdal å etablere nye arbeidsplasser i «nye» næringer 

i tillegg til tradisjonelle satsningsområder innen service, handel, industri og hytteutvikling. 

Gjennom samarbeidet med Startup Norway får Hallingdal etablert en tett forbindelse med 

internasjonal kompetanse for nasjonal og internasjonal skalering og vekst.  
 

 
Hallingdal og arrangementet Startup Extreme 

 

Det langsiktige målet med arrangementet Startup Extreme er å «skape en ledende arena nasjonalt 

og internasjonalt for startups og innovasjon i den norske fjellheimen, med effekter og 

ringvirkninger for hele landet». Målet er å samle og koble sammen gründere, vekstselskaper, 

investorer, forskningsmiljøer, offentlig støtteapparat og øvrig næringsliv. 

 

Hallingdal Etablerersenter og Hallingdal Næringshage etterspurte hvordan gründermiljøet og 

næringslivet for øvrig kan involveres direkte i årets arrangement.  

Onsdag 27.april blir det derfor tilrettelagt for en minikonferanse for «startup selskaper, gündere og 

innovasjons-entusiaster fra Hallingdal». Se eget program 

Hallingdal Etablerersenter, Hallingdal Næringshage, Hallingdal Næringsforum, lokale 

grundermiljøer, «veksthus», lokalpolitikere, kommuneadministrasjon og andre interesserte 

inviteres til å delta på dette sammen med gründere og øvrig næringsliv i Hallingdal.  

Gjennom arrangementet blir det lagt til rette for nettverking mellom næringslivet i Hallingdal og 

Startup Extreme sine øvrige deltagere fra inn- og utland, både andre gründerbedrifter (Startups), 

investorer og andre samarbeidspartnere. I tillegg er det gjort avtale om at flere lokale bedrifter vil 

få oppdrag direkte på gjennomføring av arrangementet (for eksempel Hallingdal Lyd) 



 

 

 

  

 

Oppsummert 

Gjennom et langsiktig og godt samarbeid med Startup Norway vil Hallingdal kunne bli regionen 

som blir kjent for kombinasjonen mellom aktivt og engasjerende gründer- og innovasjonsmiljø og 

en attraktiv bo-region. Da vil Hallingdal bli en attraktiv region for både tilflyttere og 

tilbakeflyttere med gode og framtidsretta forretningskonsept. 

Dette vil også stimulere til mer gründervirksomhet lokalt slik at det utvikles bedrifter i Hallingdal 

som tar mulighetene for å skape vekst og nyskaping i Hallingdal. 
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Trond Ask-Henriksen       Stian Bogar 
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