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Bakgrunn

• Etter år med fokusert innsats, blant annet gjennom Arena Lønnsomme 
Vinteropplevelser (nå Arctic-365), er vintertrafikken i positiv utvikling i store deler 
av Nord-Norge

• Innsatser for styrket vekst av lønnsom vintertrafikk til landsdelen fortsetter blant 
annet gjennom Arctic-365

• Høsten og våren er identifisert som perioder med lav kapasitetsutnytting for en 
rekke aktører i Arctic-365

• Gjennom prosjektet «Sommer i Nord» er det etablert en felles innsats for styrking 
av trafikkgrunnlag og omsetningsvekst i sommermånedene. Også i dette 
prosjektet er sensommeren og høsten identifisert som perioder med lav 
kapasitetsutnyttelse

• Arctic Hike utvikles i et samarbeid mellom prosjektene Arctic-365 og Sommer i 
Nord.
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Mål

• Det overordnede formål med Arctic Hike er å fylle opp ledig kapasitet i aug/sep hos 
overnatting- og serveringsbedrifter, aktivitets- og opplevelsesbedrifter og transportører 
tilknyttet klyngen Arctic-365 og prosjektet «Sommer i Nord».

• Dette skal gjøres gjennom å etablere og gjennomføre konseptet Arctic Hike som er et 
vandrekonsept tilrettelagt for internasjonale- og norske vandreinteresserte som stiller 
krav til tilrettelagte vandreopplevelser og høy kvalitet på overnatting- og matopplevelser.

Konkrete målsettinger er som følger:

• 2018. Utvikle konseptet, organisering og prosjektøkonomi og organisering. Test av 
vandrekonseptet

• 2019. Gjennomføre første ordinære vandrekonsept med målsetting 300 betalende 
deltakere
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Tekst 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Deltakere 300 700 1 100 1 600 2 000 2 300 2 500 

Døgn pr delt 7 8 9 11 11 11 11 

Gjestedøgn 2 100 5 600 9 900 17 600 22 000 25 300 27 500 

Forbr. per døgn 2 500 2 600 2 700 2 800 2 900 3 000 3 000 

Omsetning 5 250 000 14 560 000 26 730 000 49 280 000 63 800 000 75 900 000 82 500 000 



Konseptet
Kundene

• Vandreruter og beskrivelser i spektakulær natur langs kysten av Nord-Norge. Det tilbys to ulike 
vandringer per dag, en moderat utfordrende rute og en lettere rute (4-6 t). Alle betalende gjester 
tilbys guiding i grupper på inntil 10 gjester. Gjestene kan også gjennomføre vandrerutene på 
egenhånd da disse er merket og det følger med rutebeskrivelser

• Overnatting med middag og frokost på kvalifiserte overnattingssteder med lokalmat tilbud. Transfer 
til og fra vandringer

• Velkomstarrangement med servering og informasjon om vandreruter, presentasjon av 
samarbeidspartnere, informasjon om andre aktiviteter og tilbud i området, bespisning og sosialt 
samvær. Salg av utstyr

• Turmat til lunsj, mat laget på primus og fotostopp på vandringene

• Transport mellom de to vandredestinasjonene, denne gjennomføres på hviledag og har i seg 
opplevelseselementer

• Avslutningsarrangement med servering, visning av film/bilder fra vandringen, presentasjon av den 
andre destinasjonen / nye vandremuligheter neste år.

Aktørene og destinasjonen 

• Omsetning i en periode der flere har ledig kapasitet som grunnlag for økt verdiskaping

• Anledning til å aktivere lokalbefolkningen til å gå aktuelle vandreruter

• Lokalbefolkningen kan delta på Velkomstarrangement og Avslutningsarrangement

• Mulighet for å friske opp kompetansenivå hos lokale guider

• Bistand til turbeskrivelser og hjelp til merking av lokale vandreruter



Målgruppe
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• Arctic Hike tilrettelegges spesielt for 
internasjonale turister som gjerne 
vandrer. De har behov for å være i 
fysisk aktivitet, mestring og å være tett 
på naturen. De vil ha ny kunnskap om 
lokal kultur, levemåte og historie. 

• De kan beskrives som «Naturbaserte 
oppdagere som soft adventure 
opplevelser»

• Kundene finner vi i et segment som 
beskrives om et godt betalende «mid
high-end» segmentet, de er opptatt av 
bærekraft og å ikke sette varige spor i 
naturen. 

• Vi stiller krav til deltakerne om at de er 
noe fysisk forberedt og at de har med 
personlig utstyr for vandring.



Forretningsmodell

Arctic Hike vil dra nytte av erfaringer en har gjort seg blant annet i 
Arctic Race of Norway. Grunnprinsippene er som følger:

1. Alle som bidrar uansett nivå skal få betalt

2. Selskapet som eier konseptet skal ha som formål å bruke overskudd 
til videreutvikling

Mulige eiere kan være Arctic Sport, Vinter Troms, private samt det 
selskapet som vil være ansvarlig for operativ gjennomføring
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Samarbeidspartnere 
– produkt, lokal 
forankring

Telenor

Google

Blå næring

UiT – fysioterapi utdanning

Hurtigruten og Havila

Kraftselskaper

Mack

TV-kanal

Røde Kors

Norwegian 

SAS

Widerøe



Samarbeidspartnere - marked
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Kritiske faktorer

1. Guider – antall og kvalitet

2. Logistikk – effektivt og med minst mulig transport og tidsbruk for 
kunden

3. Lik kvalitet på de stedene og aktørene som leverer inn i konseptet

4. Sikkerhet – beredskapsplan

5. Alternative ruter og aktiviteter ved uvær

6. Krav til minimumskapasitet overnatting og bespisning

7. Eierskap i lokalbefolkninga
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