MÅLØY HAVFISKEFESTIVAL 2014
01.08 -03.08
Plan for gjennomføring med budsjett

Positiv drahjelp for gjennomføring av
festivalen 2014
• Fiskerimuseum/Festivalkontor klart til bruk.
• Ny gjestebåthavn og bobilpark i sentrum
• Godt organisert Nordfjord Havfiskeklubb, med rundt 50
medlemmer i 4 kommuner. Måløyfestivalen ble den største
Norgescupen i 2013. (Skrei-VM større turistklasse tot 580 stk).
• Grundige oppsummeringer fra festivalen 2012 og 2013 med
mange positive tilbakemeldinger.
• Bedre rustet organisasjonsmessig. Tidlig planleggingsstart.
• Godt grunnlag for å samle økonomisk stønad og sponsing.
Aksjekapital 60’ intakt, forventet årsresultat 2013 40’.
• Delvis ferdigstilt utfylling ved festivaltelt

Nordfjord Havfiskeklubb ansvar: arrangere Norges Cup
for medlemmer av Norges Havfiskeforbund
• Oppgaver som løses av NHFK:
– Promotering, annonse, påmelding, båttrekning
– Avtale leie båter, kaier for NC.
– Plan for sikkerhet, båtfører/skippermøter
– Utror (Is, agn, kasser) Innveiing, registrering,
(Speakertjeneste fra MHF AS)
– Premiering,
– Bankett arrangeres i festivalteltet sammen med MHFas
– Har et praktisk og økonomisk samarbeid med MHFas,
basert på tidligere erfaringer.

Måløy Havfiskefestival AS
•
•
•
•

Organisering av stab og festivalkontor
Økonomi/budsjett/sponsorarbeid
Markedsføring av festivalen
Utrede internasjonal festival og fiskerelatert turisme
–
–

•
•
•

Fiskekonkurranser SAGA-cup
– Bedrift og turistklasse
Torghandel med fokus på gardsmat og kystkultur
Festivaltelt
–
–

•
•
•
•
•

Studiereise Europamesterskap Island/England/Wales
Samarbeid med VAKN utrede hva som finnes av sjøbasert fisketurisme i Nordfjord.

fredag MOT-arrangement for ungdom.
Lørdag: utstillinger/underholdning, Bankett og fest/dans

Utstillinger – Gateunderholdning
Fiskesimulator, Fiskeutstilling,
Barneaktiviteter inkl. kaifiske for barn, sykkelkonkurranser,
Matpresentasjon - servering
Fiskekonkurranser SAGA-cup
– Bedrift og turistklasse

Budsjett 2014
AKTIVITET
•
Markedsføring/reiser
•
Torghandel 15X1000
•
Torgtelt Fredag Alkoholfritt ungdomsarr.
•
Torgtelt (Lørdag) underholdning/lyd og lys
•
Bankett - premieseremonier
•
Utstillinger – Gateunderholdning
•
Barneaktiviteter
•
Matpresentasjon – servering
•
Fiskekonkurranser
•
Tilskudd NHFK
•
Utgifter vakthold/sikkerhet
•
Tilskudd Sogn og Fjordane Fylkeskommune
•
Egen kapital (tidligere overskudd)
•
Sponsorinntekter
•
Leie av båter
•
Overskudd/reserve

•

Total

INNTEKT

UTGIFT
100.000,-

15.000,240.000

40.000
200.000
20.000
30.000
20.000
30.000
30.000
40.000
55.000

100.000
105.000
260.000
100.000,55.000,-

720.000

720.000

Finansieringsplan
•
•
•
•
•

Sponsorinntekter
Egne midler
Støtte fra Fylkeskommunen
Inntekter fra arrangement
Totale inntekter
•

Overskuddsfond siste 2 år

kr. 105.000,-

260.000,105.000,100.000,255.000,720.000,-

