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Listeføring av begivenheter av vesentlig samfunnsmessig betydning

Vi viser til høringsbrev av 24.06.2011.

Norges Skiforbund (NSF) deler intensjonen i Kulturdepartementets forslag, men vi er ikke
enig i at det etableres en liste over idrettsbegivenheter av vesentlig samfunnsmessig
betydning. Vi mener dette vil svekke rettighetshavernes stilling i mediemarkedet på en
uheldig måte.

En liste over begivenheter vil kunne få et noe tilfeldig preg selv om det er satt opp kriterier
for godkjenning av en begivenhet. Vi mener at flere skirenn normalt vil tilfredsstille
kriteriene og således burde stå på en liste. Dette gjelder for eksempel det årlige
norgesmesterskapet i nordiske grener. Et VM i skiflyging i Vikersund i 2012 vil også være
et arrangement av stor samfunnsmessig betydning. Dessuten har andre World Cup renn
seertall på høyde med Holmenkollen.

Vi har i mange år hatt en målsetting om at viktige skirenn skal sendes på riksdekkende,
vederlagsfri TV-kanal. Våre medieavtaler er innrettet slik at de sikrer en bred TV-dekning
av de viktigste skibegivenheter i alle skigrener, enten arrangementene er i Norge eller
utenlands. Den generelle interessen for skirenn er stor og reflekteres i gjennomgående
meget høye seertall. Dette har stor betydning for økonomien i norsk skiidrett hvor vi har
prioritert de langsiktige effekter fremfor kortsiktige økonomiske gevinster.

NSF eier medierettighetene til alle skiarrangement i Norge, med unntak av
verdensmesterskap som i eies av Det internasjonale skiforbund (FIS). Rettighetene til
viktige skirenn i utlandet eies på samme måte av andre nasjonale skiforbund og FIS. Vi
ønsker ikke statlige reguleringer som griper inn i rettigheter til salg av mediedekning av
viktige skirenn.

Når det gjelder departementets konkrete forslag til endringer i Forskrift om kringkasting,
har vi følgende kommentarer

• § pkt. 7. Vi vil presisere at FIS World Cup Holmenkollen blir arrangert av NSF
på samme måte som øvrige World Cup arrangementer i Norge,

• § 5-2 pkt. 2. Vi er usikre på hva som ligger i formuleringen "fjernsynssendingen
faktisk mottas av 90 % av seerne". Mener man "kan mottas" eller mener man målte
seertall? I det siste tilfelle er det vel knapt noen TV-sending som har så høy rating,



• § 5-2 a. Bestemmelsene om erverv av og vederlag for rettigheter til
fjernsynssending viser hvor vanskelig det vil være å fastsette en riktig markedspris
for en sending og at en slik liste vil svekke konkurransen i mediemarkedet.

Den mediestrategi som NSF så langt har ført, og som vi ønsker å videreføre, har bidratt til
å styrke skiidretten som en viktig del av norsk kultur og idrett. Dette har hatt en positiv
effekt på skiidretten i Norge. Bred TV-dekning og høye seertall bidrar til å opprettholde
både den kulturelle og økonomiske verdien av skiidretten. Vi mener derfor NSF har
forvaltet rettighetene på en samfunnsmessig ansvarlig måte og at en liste er unødvendig.
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