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Tall Ships Race Fredrikstad 2023 
 
Vi viser til forespørsel om innspill til hvorvidt Hvaler Kommune bør bli sølvsponsor til TSRF2023. 
 
Styret i HNF har i styremøte 18. oktober behandlet saken, og finner ikke å kunne støtte en beslutning 
om Hvaler kommunes deltagelse i dette arrangementet, på bakgrunn av følgende: 
 
Hvaler Kommune mottok denne forespørselen i januar, og frem til dd har det ikke framkommet noen 
tiltak for samhandling med næringslivet på Hvaler, ei heller en høringsrunde blant næringsaktørene. 
Det er en kjensgjerning at store arrangement i Fredrikstad og omegn trekker publikum bort fra 
Hvaler, noe som reduserer handel og omsetning i spesielt detaljhandel og restaurantnæring 
betraktelig, og det oppfattes da helt feil at Hvaler Kommune skal støtte oppunder dette. 
 
Positiv omtale og markedsføring av Hvaler gjennom dette arrangementet anses heller ikke 
utslagsgivende, da vi mener Hvaler alene har en såpass stor egenverdi for Fredrikstad i deres egen 
promotering av TSRF2023. Hvaler Kommune har valgt å samarbeide med Visit Fredrikstad Hvaler 
(VFH) som destinasjonsselskap, og regulert i denne avtalen skal nødvendig markedsføring av Hvaler 
gjennomføres. Det foreslås derfor at VFH spisser sin markedsføring av Hvaler i denne perioden, og 
benytter dette arrangementet til fordel for Hvaler. 
 
Som sølvsponsor til TSRF2023 er inngangsbilletten kr 230 000,-, og med ressursbruk og aktiviteter 
knyttet til dette arrangementet er det ikke unaturlig å forvente at denne summen dobles. I en 
allerede anstrengt kommuneøkonomi bør disse midlene brukes for å fremme lokalt næringsliv mot 
målet om «Hvaler hele året». 
 
HNF er i utgangspunktet positiv til alt som har med samhandling mellom kommune og næringsliv å 
gjøre, hvor vi sammen jobber for å fremme lokal handel og aktivitet, men da må det også opprettes 
kanaler for dette, hvor man i god tid har mulighet til å forme, tilrettelegge og gjennomføre tiltak mot 
felles mål. 
 
Vi håper Hvaler Kommune vil ta HNFs innstilling til etterretning, og vise våre egne næringsaktører 
hvor økonomien plasseres. 
 
Med ønske om en fin dag! 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Hvaler Næringsforening 
 
Kenneth Haraldsen 
Styreleder 
 


