
Studietur til Sjusjøen & Trysil 30.mai – 1.juni 2017 

Felles aktivitet i arbeidet med «Reisemålsprosess Norefjell» 

 

Bakgrunn:    

Kommunene Krødsherad og Sigdal er i gang med et felles arbeid for reisemålsutvikling på Norefjell. 

Prosessen følger Innovasjon Norges «Håndbok for Reisemålsutvikling» og fase 2 gjennomføres i 

perioden februar – september 2017. Rådgivningselskapet Mimir er engasjert av kommunene for å 

drive prosessen.  

I denne forbindelse arrangeres en studietur til Sjusjøen og Trysil for å få mer kunnskap om strategisk 

reisemålsutvikling, samt inspirasjon og motivasjon til egen prosess på Norefjell. Det er ønskelig å lære 

av «de beste» og se hvordan andre har kommet frem til langsiktige og gode løsninger innen 

arealbruk, helårsdrift, samarbeidsformer, markeds- og produktutvikling, bærekraft mm.   

For hvem?  
Studieturen arrangeres for sentrale aktører (både offentlige og private) som er involvert i prosessen 

på Norefjell, inkl. styringsgruppen og formannskapene i begge kommuner. Antall: 45 plasser.  

Fakta: 
Dato:   tirsdag 30. mai –  torsdag 1. juni 2017   

Hvor:    Sjusjøen og Trysil 

Hvordan:  Avreise i felles buss fra Noresund. Retur med buss til samme sted.  

Pris pr pers.:  kr. 4.000,- inkl. felles transport i buss, overnatting i enkeltrom 2 netter (evt. 

   dobbeltrom om ønskelig), fagprogram, servering* og produkttesting.  
   * mineralvann og alkoholholdig drikke bekostes av den enkelte. 

Påmelding: FRIST: 24. april for forpliktende påmelding  

Meld deg på ved å sende e-post med ditt navn og kontaktinformasjon til 

ingrid@mimir.no      

 

Ved spørsmål: Kontakt Ingrid på 920 10 461 eller Torill på 995 68 045 

VELKOMMEN MED PÅ TUR!  

mailto:ingrid@mimir.no


Program Dag 1: SJUSJØEN – 30.mai 2017 

NÅR HVA & HVOR 
 

08.30 Avreise i felles buss fra Noresund (flere detaljer kommer). 
 

09.00 – 12.00 Transportetappe til Sjusjøen (200 km) - 
Registrering og utdeling av program. Velkommen og praktisk informasjon. 

12.00 – 17.00 Fagprogram på Sjusjøen inkl. orienteringer, befaringer og servering 
 
Sjusjøen er kåret til Norges beste langrenndestinasjon flere år på rad. 

Hovedfokus for vårt besøk er hvordan Sjusjøen har klart å vinne i konkurranse 

om langrenngjestene og betydningen av langrenn som verdiskaper på en 

fjelldestinasjon.  

Vi vil møte sentrale personer fra kommunen, destinasjonen og grunneiere, 

bl.a. Næringssjefen i Ringsaker kommune Tor Rullestad og leder av 

VisitSjusjøen Tone Alterskjær.  

Vi vil få befaring og orientering av grunneiere, tilretteleggere og utviklere i 

området Natrudstilen med Skisenter og Langrennsarena og på Gråten med 

handels- og servicefunksjoner, i tillegg til å se på nye hytteutbyggingsområder. 

Vi vil få høre om følgende temaer i løpet av ettermiddagen på Sjusjøen:  

 Sjusjøen sin utvikling over tid og planer fremover  

 Kommunens medvirkning og rolle 

 Langrenn som konkurransefaktor  

 Informasjon (og befaring) i løypenett 

o Samarbeid med andre kommuner, over fylkesgrenser 

o Tilrettelegging barmark (sykkel, vandring) 

 Grunneiersamarbeid 

o Økonomiske modeller og forpliktelser 

 Utvikling i etterspørsel etter tomter 

o Priser, størrelse, beliggenhet 

 Sjusjøen som helårig fjelldestinasjon 

o Hva er gjort så lang? 

o Hva er planlagt fremover?  

 Arrangementer 

o Egne på Sjusjøen og i samarbeid med andre (eks. Birken)  

 Bookingløsninger 
o  Bookingsentral for hytter/ferieleiligheter 

 Destinasjonsselskapets rolle  

o Markedsføring i samarbeid med andre – hvem & hvordan? 

 

17.00 – 19.30 Transport etappe til Trysil (155 km) - Refleksjoner og diskusjon etter dag 1.  
 

19.30 Innsjekk på hotellet: Raddisson Blu Trysil Resort, se her.  

 

20.00 Felles middag i restauranten på hotellet 
 

http://www.trysil.no/no/A/Radisson-Blu-Resort-Trysil/Radisson-Blu-Resort-Trysil/


 Program Dag 2: TRYSIL – 31.mai 2017 

NÅR HVA & HVOR 
 

07.30 - 08.30 Frokost 
 

08.30 – 12.00 Fagprogram i Trysil – Del A 
 

Norges største skidestinasjon feirer 50 år i 2017. Langsiktighet, «sten for sten» 

og samarbeid har vært suksessfaktorene i 50 år - og fremtiden bygges etter 

samme suksessoppskrift.  

 

4 x 45 min presentasjoner på hotellet, inkl. pause 

Velkommen til Trysil – om samarbeid og utvikling 

Destinasjon Trysil v/Gudrun Sanaker Lohne 

Grunnlaget for utvikling og dagens utbyggingsprosjekter, tankene bak 

Velkomstsenteret, personalboliger og videre planer 

Trysilfjell Utmarkslag v/Torbjørn Amdal  

Vinteropplevelser og internasjonalisering 

Skistar Trysil, v/Turid B. Viken/Bosse Halvardsson/Helge Bonden  

Helårig fjelldestinasjon 
Trysil Bike Arena og gründerskap v/Anders Wassgren 
  

12.00 – 12.30 Busstransport opp til Knettsetra, inkl. rundtur på Turistsenteret og div. 
utbyggingsområder 

12.30 – 14.00 Felles lunsj på Knettsetra  
Inkl. møte med driver Bjarte Wigdel, leder i Trysil restaurantforening 
 

14.00 – 15.00 Busstransport opp til Høyfjellssenteret, inkl. befaring på Fageråsen og div. 
utbyggingsområder.  

15.00 – 15.30 Retur med buss til hotellet, skifte ved behov og hente ut utleiesykler 
 

15.30 - 16.00 Sykle til Trysilfjell Arena hytter,  
møte Trysilfjell Hytter v/Ole Tangnæs 

16.00 – 17.00 
 

Produkttesting: Sykle i Gullia 

med guider fra TrysilGuidene/Trysil Bike Arena 

17.00 – 18.00 Pause – egen tid – skifte til middag.  
Felles busstransport fra hotellet kl. 18.00.  
 

18.00 – 19.00 
 

Besøk på Trysil skimuseum: 50 års historie som alpinsted og litt til…  
v/Kristian Sanaker og Roar Vingelsgaard 

19.00 – 22.00 Middag på Bar Trysil i sentrum  
Mat og øl fra regionen 

22.00 - Retur til hotellet og god natt  
Buss eller gå (20 minutter oppover) 

 



Program Dag 3: TRYSIL – 1.juni 2017 

NÅR HVA & HVOR 
 

08.00 – 09.00 
 

Frokost og utsjekk 

09.00 – 12.00 Fagprogram i Trysil – Del B 
 
2 x 60 min presentasjoner inkl. dialog på hotellet  

 

Trysil kommunes rolle som premissgiver, tilrettelegger og vertskap 
v/ordfører Erik Sletten/næringssjef Gro Svarstad, Trysil kommune  
 
Trysil som bærekraftig reisemål og relevante erfaringer fra andre reisemål  
v/Anne Dorte Carlson,  
 
Tid til refleksjoner, diskusjoner og oppsummering med fokus på egen 

reisemålsutviklingsprosess på Norefjell.  

 12.00 – 13.00 Lunsj på hotellet 
  

13.00 - 17.00 
 

Transport etappe tilbake til Noresund/Eggedal (265 km) -  
Oppsummering og evaluering av hele studieturen. 
 
Kaffestopp underveis. 
 

17.00 Ankomst Noresund og vel hjem! 
 

 

MERK: Dette er et foreløpig program. Justeringer kan og vil forekomme. 


