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Liv Jorunn sa til meg på mandag at ”denne våren har med seg så mange 

galdnyheter. Dette blir et knallbra år for alle på Nordkyn, vi må passe på å 

bruke alle mulighetene nå..”.  

Prosjektet fikk videre finansiering  Det betyr et år med knallhard jobbing 

og store forventinger til deltagelse fra alle hold. Vi har mange spennende 

tiltak vi skal gjennomføre. Kommunikasjonsstrategien har allerede nå, 3 

uker inn i nytt prosjektår, gitt et utrolig godt resultat. Det er vel første 

gang jeg har kjøpt Vi Menn. Fem sider om kveitefiske på Nordkyn med 

Jonny! Inge fra Vi Menn har sendt en CD full med bilder fra oppholdet sitt 

til meg, dere får se på neste arenamøte (som blir første uka i mai, dere får 

snart invitasjon).  

 

Foldalbruket og Gamvik Museum fikk tilskudd til restaurering og bygging 

av seihersjer. Naturen har virkelig vist oss at det er den som rår, men 

scootersesongen har allikevel vært kjempebra! Tor Einar og jeg holdt et 

innlegg om prosjektet på Innovasjonssteminaret i Vadsø i går… Ja, og mye 

mer. Jeg håper alle ser at det vi sammen gjør for å utvikle Nordkyn gir 

resultater! Jeg, som alle andre, har hatt en veldig travel tid i det siste. Jeg 

har så masse spennende å vise dere. Ta med dere laptop/skrivesaker på 

arena møtet, vi skal ta et krafttak!  

 

Charlotte Schytte 

Prosjektleder 

Visit Nordkyn 
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Hei alle sammen. 
 
Et lite hjertesukk fra 
Nordkynterminalen AS som har 
hatt store utfordringer i mars 
mnd pga været på Nordkyn, der 
som kjent; ”Naturen rår” 
Å drive med transport av gods 
når veiene stenger og 
hurtigruten kansellerer gjør 
utfordringene store, 
koordinering og samarbeid med 
varemottakerne blir en hel jobb 
for seg selv.  
Ellers blir det også vankelig å få 
de reisende dit de ønsker på det 
tidspunkt de ønsker. Heriblant 
turister som stadig utvider 
sesongen i vinterhalvåret.  
Krysser fingrene for at april gir 
oss et ”pusterom” i form av godt 
og stabilt vintervær   
Ønsker alle en god april!! 
 
Nina  
 

Som dere sikkert har lest har 

Hurtigruten spikra ny avtale 

med Staten!  

Den nye avtalen mellom staten 

og Hurtigruten innebærer 

fortsatt daglige avganger med 

anløp i alle havnene langs ruten. 

Kanskje vi også får nye skip.   

  

Skutersesongen 2011 
 
Den 14. desember kjørte vi sesongens første skutersafari. Etter en 
noe ujamn start har det fra og med romjula gått slag i slag. Da ser vi 
bort fra at svært mange turer i marsmåned ble kansellert på grunn 
av dårlig vær. 
 
Til tross for uværet i mars er vi godt fornøyd med årets sesong, så 
langt har vi hatt en økning i antall deltakere på 45 %, fra 2010 til 
2011. Et viktig poeng er at vi har økt snittet per tur, altså at 
økningen ikke har kommet ene og alene fordi vi har kjørt flere turer. 
Snittet per tur har økt med 22 %, noe vi betrakter som svært bra. 
 
Men våre natt-turer fra Mehamn til Kjøllefjord er den viktigste 
årsaken til økningen, vi har hatt mer enn 350 deltakere på 
nattsafarien. I år er det første ordinære sesong med disse turene, 
og mange ”i systemet” var svært usikre på om mange nok var villig 
til å spandere nattesøvnen sin på opplegget vårt. Denne gangen var 
det optimistene som fikk rett …    
 
Og for første gang har vi passert mer enn 1000 deltakere på en 
sesong. Og ennå rekker vi å kjøre noen turer til før snøen er borte … 
 
Målet vi satte oss før sesongen var 1100 deltakere til sammen natt 
og dag. Antakelig kommer vi ikke helt i mål, men med tanke på at 
hele 300 turister ”blåste bort” i mars er vi allikevel godt fornøyde. 
Uvær og kanselleringer er selvsagt en del av ”gamet”, men i mars 
var det ekstremt mange dager vi ikke fikk gjennomført. 
 
I utgangspunktet kjører vi skuterturene frem til 10. mai, men i 
skrivende stund frykter vi at snøen ikke er kjørbar så lenge, det 
tiner enormt fort. Når man drar på skutertur med nybegynnere er 
man, av hensyn til sikkerhet, nødt til å ha en viss kvalitet på snøen. I 
fjor fikk vi en brå slutt på sesongen, askeskyen fra Island satte en 
effektiv stopper for oss den 14. april. Vi krysser fingre for gode 
forhold helt frem til 10. mai, da kan sommeren overta. 
 
Jan Olav Evensen 
 

 

http://media.aftenposten.no/archive/01466/HURTIGRUTA_SCC-AIP_1466377a.jpg


 

 

 

Norwegian Travel Work Shop 
Denne gangen dro Visit Nordkyn til Haugesund  

Norwegian Travel Workshop (NTW) er en viktig salgsarena for 
norske og utenlandske reiselivsaktører. Deltakelse gir mulighet til 
direkte forhandlinger, kontraktinngåelser og relasjonsbygging, 
slik at salget av norske reiselivsprodukter opprettholdes, fornyes 
og økes. Totalt 700 kjøpere (turoperatører fra hele verden) og 
selgere (overnatting, transport, attraksjoner, destinasjoner) har 
vært samlet i Haugesund for å gjøre avtaler. NTW anses som den 
viktigste arena innen reiselivsnæringen i Norge.  

Vi hadde arrangert 15 møter på forhånd, men endte opp med 25 
møter. Turoperatørene kom til oss denne gangen, de likte det de 
så på standen og de hadde også blitt tipset av de andre standene 
til å besøke oss. Godt samarbeid med de andre i fylket! Vi hadde 
med oss et bakteppe hvor alle logoene fra 2010 ble presentert, vi 
viste bilder av natur og opplevelser på lerret. Logoen skapte 
nysgjerrighet og involvering fra arrangører, andre selgere og ikke 
minst kjøperne. Både Tor Petter og jeg syns at Nordkynlogoen på 
brystet og konkrete produkter å snakke om gjorde selgerjobben 
enklere. Vi var rett og slett stolte av å presentere Nordkyn!  

Det var ikke alle turoperatørene som var like interessante for 
Nordkyn. Slik er det, vi vet hvilke målgrupper vi skal henvende 
oss til! Vi har fulgt opp de mest interessante, alt av kontakt info 
og produktinformasjon er delt ut og dere hører mer om dette på 
arenamøtet.  

Hilsen Tor Petter og Charlotte 
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Hilsen Charlotte  

Først skal standen gjøres klar.  
Tor Petter fikser i en fei. 
Tusen takk Benjamin, Gørill 
og Lars Håvard i Neue for at 
dere står sånn på for 
prosjektet!   

 

Godt jobba! Og gratulerer til 
dere på Foldalbruket og Gamvik 
Museum 
 
KNS-utvalget fordelte 2,7 millioner 
kroner til antikvarisk restaurering av 
freda bygg og kystkultur. Dermed kan 
istandsettinga av freda bygg settes i 
gang, og freda bygg og anlegg i 
Finnmark kommer et skritt nærmere 
målet om vanlig vedlikeholdsstandard 
innen 2020. 
 
I 2011 er de et av de største 
prosjektene Foldalbruket i Kjøllefjord 
som fikk kr 550 000,- i tilskudd. Gamvik 
Museum fikk kr 200 000,- til bygging av 
seihersjer.  

Videre har Foldalbruket også fått et 
forhåndstilsagn for 2012 på kr 300 
000,-.  

Godt jobba, Jonny og mannskap! 
 

Kommunikasjonsstrategien skal øke 

kunnskapen om Nordkyn som et attraktivt 

reisemål. Visit Nordkyn skal skape større 

redaksjonell dekning av Nordkyn som 

feriemål året rundt. Vi skal opprette gode 

relasjoner til utvalgt medier.  

(les søknad/prosjektplan for mer info) 

3 uker har gått, første resultat er allerede 

oppnådd – relasjoner er skapt og Vi Menn 

kommer tilbake til sommeren.  

Påskenummeret til Vi Menn: Artikkelen 

starter slik…  

”Herre min hatt, hvem har du feid over på 

hotellet i natt?” roper kveitefisker Jonny til 

meg mellom storkastene. Maken til 

fiskelykke er nemlig ikke hverdagskost.  

Nok en gang – Kom på Arena Nordkyn 

første uka i mai! Vi må planlegge de andre 

journalistbesøkene!  

 
 


