
Exklusiva topptursresor över hela världen 
guidade av IFMGA bergsguider

Tack för inbjudan.



Min erfarenhet bygger på:
• 13 år inom topptursbranchen
• Undersökningar, intervjuer och samtal
• Resor och egna topptursdagar
• Samarbeten och partners
• Bergsguider



Hur är Norge som 
topptursdestination? 

Lockande

Utmanande

- Naturen, miljön, bergen, fjordarna
- Skidåkningen, kulturen, hytterna, upplevelsen 

- Säkerhet, förberedelser, utrustning
- Högt, brant, luftigt, svårt



Den svenska 
topptursskidåkaren 

När?

Hur?

1) Weekend, onsdag-söndag
2) Hel vecka, lördag-lördag (hytta till hytta/tuffare tur)

Reser både själva och i par - beror på destination & typ av resa
Gärna i grupp (eget sällskap eller ihop med “okända”)
Mindre grupper ökar

Transport? Tidigare flyg, men senaste åren mer gärna tåg. Dock svårt.  

Logi? Viktigt! Gärna utsikt, dubbelrum, rent, egen dusch, egen toalett, 
bastu/badtunna. Gärna “litet” - ski lodge, norsk hytta



Mat?

Skidåkning? Beror på destination och typ av topptursresa. 
Antingen fokus på:
- upplevelsen, miljön, utsikten 
- utmaning, högt, tufft, brant, många höjdmeter/dag
Alla söker bra offpist!

Viktigt! Gärna lokalt. Bra mat. Vill bli mätta. 
Inte mat “som hemma”. Nyfiken på destinationens kök.

Norge erbjuder topptur i miljöer helt oslagbara med berg & fjordar = vill upplevas
Svensken är bra skidåkare = söker offpist 
Saknar egen kunskap för karta, vägval, snö- och lavinkunskap = gå med guide
Förstår mer och mer att utrustningen har betydelse = intresserad

Den svenska 
topptursskidåkaren 



Topptursutrustning

Ca 80% har egen utrustning om de åker på en resa med oss till Norge. 
Ca 60% har egen utrustning om de åker på en resa med oss i Sverige. 

Vi hjälper gärna till.  
1) vi vet då att deltagare har rätt utrustning
2) vi vet att allt är fungerar när vi väl är på plats
3) vi har samarbetspartners och erbjuder ett bra utbud
4) deltagare kan sedan köpa “loss” utrustningen
5) det sparar tid

Att hyra på plats eller hemma? 
- “hemma” är idag mest förekommande

Obligatoriskt med lavinryggsäck, hjälm och lavinkit på alla Pure-resor.



Övriga aktiviteter 

Vill man ha andra aktiviteter i tillägg till toppturer?

Nej, topptur är prio!

Händer det kan det bli:
1) Inbjuden gäst, berättar om platsens miljö, bakgrund, framtid etc
2) Clinics/utrustningstimme
3) Partners på scen (lokala eller medbjudna)



Guider

Vilka kvalifikationer är viktiga? Använder ni lokala guider?

Pure Ski Touring använder enbart IFMGA bergsguider på alla resor
- Examinerade
- Individuell certifiering
- Lång utbildning (ca 5 år)
- Bergsguidesmärket är en garanti för högsta tänkbara kvalitet & säkerhet

Detta samarbete med bergsguider är långsiktigt och framgångsrikt,
det är en del av Pure Ski Tourings säkerhetspolicy.



Paketera resor till internationella
topptursskidåkare

Vad är viktigt?
• Tänk “Event Marketing” 
• Jobba långsiktigt
• Skapa långsiktiga relationer
• Erbjud 2-3-årsavtal 
• Se kunden - kopiera inte samarbetsavtal
• Tydlighet i vad som finns och vad som ingår
• Bidra med bilder, filmklipp, länkar, kunskap
• Rum, mat, värdskap, rent & snyggt är viktigt
• Helpension (erbjud lunchpaket)
• Pris



Samarbeta med norska aktörer
för andra/fler produkter?

Absolut!

Mountainbike resor - Vi cyklar istället för att gå på topptur 
Högalpina klätterresor - Vi klättrar istället för att gå på topptur 



Anpassning covid-19
- i vinter 2021 och framöver

En minst sagt annorlunda vinter.

• Pure Ski Touring har kunnat arrangera alla sina resor inom Sverige
• Digitalt välkomstmöte inför resa
• Rigorösa åtgärder
• Mindre grupper
• Krav på ett negativt antigentest dag innan avresa (kostnadsfritt för 

deltagare/bergsguider)
• Hälsointyg
• Eget smittskyddskit skickat 7 dagar innan avresa
• Nattåg och egna sovvagns-kupéer
• Åtgärder på plats

Fungerat väl och uppskattats stort.



Stort tack.

/ Camilla Antonsson
VD Pure Productions AB


