Workshop ski touring 2022

RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV
POSTTURER
I forbindelse med Workshop ski touring som arrangeres i 9.-10. mai 2022 gjennomføres visningsturer
rett i etterkant av arrangementet i ulike deler av landet.
Alle relevante reiselivsdestinasjoner inviteres til å være vertskap for tur i forbindelse med Workshop
ski touring 2022. Under følger utdypende informasjon om hvilke krav som stilles til arrangøren av
visningsturene/postturene og hvilke faktorer som må vektlegges i utformingen av et turprogram.
•

Det er begrenset hvor mange turer som kan la seg gjennomføre. Vi vil derfor oppfordre de ulike
regionene/destinasjonene til å se på mulighetene for å arrangere tur i fellesskap, på tvers av
fylkesgrenser for å kunne gi et mer helhetlig bilde av hva som finnes av tilbud innenfor segmentet
ski touring/topptur på ski.

•

Turene bør legges opp som et «innsalgsprogram» overfor de utenlandske turoperatørene. De må
presenteres så attraktivt og interessant som mulig, med bookbare produkter som vil være relevante for
turoperatørene når de skal lage pakker og videreselge til sine kunder.

Gjennomføring
•

Kontaktperson: Innovasjon Norge ønsker å ha kun én kontaktperson å forholde seg til pr. tur, selv
om flere destinasjoner samarbeider om turen.

•

Reiseleder: Hver tur må ha en erfaren og lokalkjent reiseleder (turarrangør) som følger gruppen
hele veien.

•

Sertifiserte guider: Ved ski/fottur i fjellet/terrenget er det et ufravikelig krav om at en sertifisert
guide (Nortind Tindevegleder / Nortind Skivegleder) leder gruppen.

Beskrivelsen av turforslaget
•

Salgbare produkter: Turen må inneholde salgbare produkter. I første beskrivelse av turen er det viktig å
beskrive de ulike produktene som vil bli presentert.

•

Beskrivelsen skal i første omgang ikke være et fullstendig dagsprogram med tider osv., men være en listing
av turens hovedattraksjoner (highlights). Et mer detaljert program vil på et senere tidspunkt bli utarbeidet
for de turene som blir valgt og får nok deltakere til at de kan la seg gjennomføre.

•

Program første dag: Visningsturene vil starte i Åndalsnes, rett etter workshopens slutt, tirsdag den 10. mai
klokken 15:00. Dette vil i de fleste tilfellene medføre at resten av denne dagen vil medgå til transport frem
til den aktuelle destinasjon. Selve visningsturprogrammet vil således kunne starte opp på destinasjonen
påfølgende morgen onsdag den 11. mai.

Lengde på turene, ankomst og avreise
•

Visningsturene kan vare så mange dager turarrangør ønsker. Men det bør tas hensyn til total lengde,
sett at de fleste Turoperatørene ankommer Norge søndag den 8. mai for å rekke workshopen den 9.10. mai og kan ha begrensninger på hvor lenge de kan være i Norge totalt.

•

Visningsturen skal avsluttes med en overnatting slik at gruppen kan bli transportert frem til den
nærmeste flyplassen i Norge som har morgenfly til Oslo Lufthavn Gardermoen, og/eller direktefly til en
europeisk destinasjon. Turarrangør må sørge for transfer fra overnattingsted om morgenen og frem til
denne flyplassen.

Kostnader i forbindelse med turene må i sin helhet dekkes av turarrangør/tilbyder.
•

Destinasjonene/turarrangørene må selv dekke samtlige kostnadene post-turen medfører. Dette vil si
transport, losji, alle måltid og aktiviteter. - Helt fra henting/transport fra Åndalsnes og frem til levering
på flyplass for avreise til hjemdestinasjon etter at visningsturen er gjennomført.

Levering av turforslagene
Turforslagene bes levert i filformatene word eller powerpoint, gjerne illustrert med noen bilder.
Valg av turer og valg av deltakere
Etter at alle forslag er kommet inn vil vi gjøre en kvalifisert utvelgelse av de turene som anses som
mest egnet og relevante i forhold til temaet ski touring/topptur på ski og aktiviteter rundt dette.
Når så er gjort får dere tilbakemelding om hvorvidt turen(e) deres blir valgt eller forkastet.
NB! Basert på dagens situasjon med corona-pandemien, må vi ta forbehold om at endringer til planene kan
komme og tilpasninger kan måtte gjøres f.eks. mht. antall turer, beregnet antall plasser og annet.

Tidsfrist/Oppfølging
Turforslaget må være mottatt hos oss i Innovasjon Norge Reiseliv senest mandag 10. januar 2021.
Forslaget sendes på e-post til Ola Røneid: ola.roneid@innovasjonnorge.no

