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Scandinavian Snowshoetour
I Alperna är snöskolöpning och snöskoturer den näst största friluftssysselsättningen efter
alpin skidåkning. Men här i Norden är sysselsättningen inte lika välkänd  ännu. Nu
samarbetar Rättvik och Ramundberget i Sverige, och Savalen och Os i Norge för att göra
snöskosporten populär i Norden.
Med hjälp från Scandinavian Heartland har turistdestinationerna bildat Scandinavian
Snowshoe Tour med fyra deltävlingar, en vid varje destination. Det viktigaste syftet med
samarbetet är att de som deltar ska få fina upplevelser i skandinavisk natur, samt att öka
turismen till destinationerna.
Den första deltävlingen i år ägde rum i Rättvik 26 januari. Sammanlagt deltog ett drygt 80tal
tävlande, varav cirka 70 var motionärer. Rättvik kommer också att vara värd för Snösko VM
2014.
Läs mer på www.snowshoetour.com

Guidenätverk i Dalarna igång
I januari bjöd Scandinavian Heartland in till möte i Leksand för att starta ett guidenätverk i
Dalarna. Det här var den första träffen av flera planerade för att stärka samarbetet mellan
boendeanläggningar och guider. Totalt deltog cirka 40 guider och boendeanläggningar på
mötet.
Målet är att ta fram guideprodukter som går att boka via boendeanläggningarna.
Förhoppningen är att det ska finnas färdiga produkter redan till sommaren 2013.
Läs mer om vårens seminarieserie och kreativworkshop för guider i Dalarna

Stor interesse for å bli bedre på
arrangement i Fjellregionen
Scandinavian Heartland tilbyr nå coaching og tematimer med Arve Vannebo fra
papirbredden Innovasjon i Drammen. I tillegg til utdannelse innen kultur og mediefag har
Arve allsidig erfaring fra ulike deler av kultursektoren. Han har bla vært prosjektleder og
ansvarlig for oppbyggingen av landets mest spennende kulturhus og stått bak en rekke
velbesøkte kulturarrangementer.
Tematimen, som er åpen for alle interesserte, handler denne gangen om profil, målretting og
publikumsutvikling. I tillegg har seks arrangementer fra fire kommuner meldt seg til coaching.

Läs mer om arrangementsutvikling här

Det här är Scandinavian Heartland
Scandinavian Heartland är ett projekt som ska stärka turistföretag och evenemang i Dalarna
i Sverige och Fjellregionen i Norge. Projektet leds av Länsstyrelsen i Dalarna och
Regionrådet för Fjellregionen i Norge och finansieras dessutom av kommuner, EUmedel och
norska IR-medel.
Nyhetsbrevet går till projektets finansiärer, samarbetspartners och turistföretag.
Nyhetsbrevet skickas ut en gång i månaden. Vill du fortsättningsvis inte få nyheter från
Scandinavian Heartland avprenumererar du i fliken längst upp på sidan.
Läs mer om projektet
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