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Veksten fortsetter 
i Tromsø og Stavanger

Scandic Voss gjør 
destinasjonen enda 
mer attraktiv

- Gjestene forventer 
at vi ikke har plast på 
hotellene, det må vi 
forholde oss til

Dagens konsesjonssystem 
for vindkraft – en trussel 
mot reiselivsnæringen



HOI art nr: 7102
Innhold: 4,6l
FPAK i DPK: 3
DPK pr.pall: 48

Kokos Vegan
Vegansk Kokos-kuleis 
basert på frisk
kokosmelk, 
100% vege-
tabilsk og 
melkefri.
Vegansk is

Bestilling DPK

5453600

Inneholder Kan inneholde spor av

Gluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

SesameGluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

SesameGluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

Sesame
HOI art nr: 7105
Innhold: 4,6l
FPAK i DPK: 3
DPK pr.pall: 48

Japp
Sjokoladeis med 
fløtekaramellsaus 
og myke 
Jappbiter.
Fløteis

Bestilling DPK

5453741

Inneholder Kan inneholde spor av

Gluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

SesameGluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

Sesame
Gluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd

  eller sulfitter
SesameGluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd

  eller sulfitter
SesameGluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd

  eller sulfitter
Sesame

HOI art nr: 7104
Innhold: 4,6l
FPAK i DPK: 3
DPK pr.pall: 48

Pasjonsfrukt
Pasjonsfruktis med 
frisk pasjons-
fruktsaus.
Fløteis

Bestilling DPK

5453717

Inneholder Kan inneholde spor av

Gluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

SesameGluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

SesameGluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

SesameGluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

Sesame
HOI art nr: 7101
Innhold: 4,6l
FPAK i DPK: 3
DPK pr.pall: 48

Bubblegum
Blå og rosa fløteis med 
lilla saus. Alt med
spennende 
smak av 
«bubble-
gum».
Fløteis

Bestilling DPK

5453378

Inneholder Kan inneholde spor av

Gluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

SesameGluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

SesameGluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

SesameGluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

Sesame
HOI art nr: 7103
Innhold: 4,6l
FPAK i DPK: 3
DPK pr.pall: 48

NYT Sjoko Lavkalori
Melkeis med 
sjokoladesmak.
Melkeis

Bestilling DPK

5453691

Inneholder Kan inneholde spor av

Gluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

SesameGluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

Sesame
Gluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd

  eller sulfitter
Sesame

Gluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

Sesame

hennig-olsen.no • facebook.com/hennigolsen • Tlf 38 00 11 00 • Hannevika, Vesterveien 51, 4613 Kristiansand

Mochi Karamell – Jordbær.
Fløteis

Mochi Karamell 10 stk 
Jordbær 10 stk

HOI art nr: 8101
Innhold: 20 x ca. 33 ml
Totalt ca. 660 ml
FPAK i DPK: 1
DPK pr.pall: 264

Mochi Sjokolade – Mango.
Fløteis og sorbet

Mochi Sjokolade 10 stk 
Mango 10 stk 

HOI art nr: 8102
Innhold: 20 x ca. 33 ml
Totalt ca. 660 ml
FPAK i DPK: 1
DPK pr.pall: 264

Mochi Kokos – Kirsebærblomst.
Fløteis

Mochi Kokos 10 stk  
Sakura Kirsebærblomst 10 stk

HOI art nr: 8103
Innhold: 20 x ca. 33 ml
Totalt ca. 660 ml
FPAK i DPK: 1
DPK pr.pall: 264

Ny!

Bestilling DPK

5458492 5458500

Bestilling DPK

5458351

Bestilling DPK

Ny! Ny!

Mange smakfulle 
nyheter til isdisken!

Ny! Ny! Ny! Ny! Ny!

Med 6 smakfulle Mochinyheter og 5  
nye kuleisvarianter kan du begeistre  
dine kunder enda litt mer i 2020.  
Sørg for å teste dem du også!

Vi gleder oss til å se deg på SMAK 2020!
Besøk oss på stand: D03-11



Uberegnelig og 
kostbart virus
Coronaviruset fra Wuhan sprer seg og verden 
står nok engang foran en stor utfordring. Reise-
livet ble også denne gangen raskt og hardt ram-
met, den neste effekten av viruset kan komme i 
finansmarkedene.

Kinesiske myndigheter har iverksatt en rekke 
tiltak for å få bukt med spredningen, blant an-
net har de innført utreisenekt for kinesiske tu-
ristgrupper. I tillegg til de store helsemessige 
konsekvensene coronaviruset har for de som er 
rammet, får det også meget store økonomiske 
konsekvenser for Kina. I Norge og andre land fø-
rer det til avbestillinger hos bl.a. hoteller og fly-
selskaper. Flere hoteller melder at det er kommet 
inn avbestillinger fra kinesiske grupper. Vinteren 
er ikke høysesong for kinesiske reiser til Europa 
og Norge, men hvis situasjonen ikke endrer seg 
til mai, blir det verre.

I perioden februar til mai i fjor var det rundt 
85.000 kinesiske gjestedøgn i Norge, de aller 

fleste, over 46.000 av disse var i mai. Erfaringene 
med SARS fra 20 år tilbake, viser at situasjonen 
kan vare frem til mai, når været blir varmt nok til 
å stanse viruset naturlig. 

Det virker som kinesiske helsemyndigheter, 
etter litt nøling, har respondert effektivt på ut-
fordringene denne gang. Wuhan, der viruset ble 
oppdaget og hele provinsen byen ligger i, er blitt 
isolert. Vårferien ble forlenget og mange skoler 
og fabrikker er blitt holdt stengt. Men fortsatt er 
det for tidlig å si om det er mulig å begrense yt-
terligere spredning. 

Et slikt virusutbrudd viser hvor tett sammen-
vevd verden er blitt. Konsekvensene blir store og 
mange, det merkes på alt fra tomme hotellrom, 
avlyste messer og konferanser, til fall i aksjekur-
sen for internasjonale flyselskaper og salgssvikt 
hos luksusveske-butikkene i Oslos Nedre Slotts-
gate.

Hvilken verdi har uberørt natur?
Vi er blitt vant til å høre mye klimavrøvl fra politi-
kere, det virker som om alt som har med klima å 
gjøre tillater at man hopper direkte på omfatten-
de konklusjoner, uten å ha de samme krav til ra-
sjonelle argumenter og konsekvensanalyser som 
andre politikkområder krever. 

Nå er det kommet et distriktsopprør mot de 
høye fergeprisene, som for en stor del skyldes 

overgangen til el-ferger og den nye Solberg-re-
gjeringen har bestemt seg for å overoppfylle Pa-
ris-avtalen fra 2016. Fra å ha forpliktet seg selv 
til å kutte 40 prosent av CO2-utslippene innen 
2030, skal de nå plutselig kutte 50 prosent, og det 
uten å ha foretatt konsekvensanalyser, eller vite 
hvor mye dette vil koste for oss som bor i dette 
landet og for norsk næringsliv.

Nå har også NHOs adm. dir. kastet seg inn i 
klimadebatten, med ganske oppsiktsvekkende 
uttalelser. 

Han mener vi har en ekstra forpliktelse til å 
bygge ut mer vindkraft, fordi vi også må løse 
klimautfordringer internasjonalt. - Vi kan ikke la 
lokale hensyn stanse forpliktelsen vi har globalt, 
sier NHO direktør Ole Erik Almlid til NRK.

Dette er et syn som kanskje gir et og annet 
skulderklapp i Davos, men som får mange inn-
byggere i distrikts-Norge til å rase. 

Vi har absolutt ingen forpliktelse til å ødelegge 
enda mer norsk natur for å eksportere energi til 
utlandet. Norge har allerede ofret mye natur for 
å bygge ut vannkraft og vi har i årevis ekspor-
tert naturgass og olje i store mengder til resten 
av Europa. 

Det er mange som regner på hva vi kan tjene på 
å selge energi, nå er det på tide vi også setter en 
verdi på ren og uberørt natur, som bl.a. er norsk 
reiselivsnærings viktigste salgsargument og som 
i fremtiden vil bli mer etterspurt enn energi. n

Hans Kristiansen, redaktør

LEDER

Foto: Herzi Pinki/Commons.wikimedia.org

Sjekk www.hrrnett.no for flere artikler om hotell, restaurant og reiseliv

HOI art nr: 7102
Innhold: 4,6l
FPAK i DPK: 3
DPK pr.pall: 48

Kokos Vegan
Vegansk Kokos-kuleis 
basert på frisk
kokosmelk, 
100% vege-
tabilsk og 
melkefri.
Vegansk is

Bestilling DPK

5453600

Inneholder Kan inneholde spor av

Gluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

SesameGluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

SesameGluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

Sesame
HOI art nr: 7105
Innhold: 4,6l
FPAK i DPK: 3
DPK pr.pall: 48

Japp
Sjokoladeis med 
fløtekaramellsaus 
og myke 
Jappbiter.
Fløteis

Bestilling DPK

5453741

Inneholder Kan inneholde spor av

Gluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

SesameGluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

Sesame
Gluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd

  eller sulfitter
SesameGluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd

  eller sulfitter
SesameGluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd

  eller sulfitter
Sesame

HOI art nr: 7104
Innhold: 4,6l
FPAK i DPK: 3
DPK pr.pall: 48

Pasjonsfrukt
Pasjonsfruktis med 
frisk pasjons-
fruktsaus.
Fløteis

Bestilling DPK

5453717

Inneholder Kan inneholde spor av

Gluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

SesameGluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

SesameGluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

SesameGluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

Sesame
HOI art nr: 7101
Innhold: 4,6l
FPAK i DPK: 3
DPK pr.pall: 48

Bubblegum
Blå og rosa fløteis med 
lilla saus. Alt med
spennende 
smak av 
«bubble-
gum».
Fløteis

Bestilling DPK

5453378

Inneholder Kan inneholde spor av

Gluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

SesameGluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

SesameGluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

SesameGluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

Sesame
HOI art nr: 7103
Innhold: 4,6l
FPAK i DPK: 3
DPK pr.pall: 48

NYT Sjoko Lavkalori
Melkeis med 
sjokoladesmak.
Melkeis

Bestilling DPK

5453691

Inneholder Kan inneholde spor av

Gluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

SesameGluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

Sesame
Gluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd

  eller sulfitter
Sesame

Gluten Egg Peanøtter Soya Melk Nøtter Svoveldioksyd
  eller sulfitter

Sesame

hennig-olsen.no • facebook.com/hennigolsen • Tlf 38 00 11 00 • Hannevika, Vesterveien 51, 4613 Kristiansand

Mochi Karamell – Jordbær.
Fløteis

Mochi Karamell 10 stk 
Jordbær 10 stk

HOI art nr: 8101
Innhold: 20 x ca. 33 ml
Totalt ca. 660 ml
FPAK i DPK: 1
DPK pr.pall: 264

Mochi Sjokolade – Mango.
Fløteis og sorbet

Mochi Sjokolade 10 stk 
Mango 10 stk 

HOI art nr: 8102
Innhold: 20 x ca. 33 ml
Totalt ca. 660 ml
FPAK i DPK: 1
DPK pr.pall: 264

Mochi Kokos – Kirsebærblomst.
Fløteis

Mochi Kokos 10 stk  
Sakura Kirsebærblomst 10 stk

HOI art nr: 8103
Innhold: 20 x ca. 33 ml
Totalt ca. 660 ml
FPAK i DPK: 1
DPK pr.pall: 264

Ny!

Bestilling DPK

5458492 5458500

Bestilling DPK

5458351

Bestilling DPK

Ny! Ny!

Mange smakfulle 
nyheter til isdisken!

Ny! Ny! Ny! Ny! Ny!

Med 6 smakfulle Mochinyheter og 5  
nye kuleisvarianter kan du begeistre  
dine kunder enda litt mer i 2020.  
Sørg for å teste dem du også!

Vi gleder oss til å se deg på SMAK 2020!
Besøk oss på stand: D03-11



Focus on 
your guest

www.visbook.com sales@visbook.com �47 92 65 62 22

Nettskybasert

PMS, CRM, POS

Brukervennlig

Mobil

25 Å
R!

Selvsagt skal du som jobber i
reiselivsbransjen fokusere på
gjesteopplevelsen og ikke på IT og
administrasjon. Reiselivsbedrifter som
bytter til VisBook erstatter ikke bare
ett system, men flere. Det vil hjelpe
dine avdelinger med å bli mer
tilknyttet for en mer sømløs hverdag.
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AKTUELT
AC by Marriott til Tromsø
Marriott kommer inn i Tromsø med sin 
kjede AC by Marriott. Hotellet er under 
bygging på Vervet, sentralt i Tromsø og 
skal stå ferdig i første halvår 2022. Det 
er særlig den store økningen i ferie-/fri-
tidstrafikk som gjør Tromsø interessant 
for verdens største hotellkjede. I dag er 
det ca. 2400 hotellrom i Tromsø, ifølge 
Tromsø kommunes beregninger vil be-
hovet være på over 10.000 rom i 2030. 

På Vervet planlegges Nord-Norges 
største konferansehotell, med et areal på 
ca 15.000 kvadratmeter og 300 hotell-
rom, med en konferansesal på omtrent 
1000 kvadratmeter.

Mariott beskriver sine AC-hoteller som 
hoteller med elegant design. Gjeste-
rommene og fleksible åpne områder er 
designet for maksimum avslapping. På 

alle AC hoteller kan gjestene nyte euro-
peisk-inspirert mat og drikke i AC Loun-
ge® og AC Kitchen.

Det er i dag over 150 AC-hoteller, derav 
83 i Europa. AC Hotels er en del av Marri-
otts Select-segment, sammen med bl.a. 
Moxy.

Over 1100 nye hoteller 
i Europa i 2020

Analyseselskapet STR har registrert føl-
gende antall hotellprosjekter/hotellrom i 
2020 og 2021*

*Inkluderer prosjekter og rom under 
konstruksjon, sluttplanlegging og i plan-
leggingsfasen.

Japan trenger flere topphoteller
Japan har totalt færre 4- og 5-stjerners 
hoteller enn London og Paris, derimot 
har de fullt av kjedelige hoteller for ja-
panske forretningsreisende. Iår arran-
gerer landet Sommer-OL, og nå har de 
funnet ut at de trenger flere gode hotel-
ler. Regjeringen vurderere derfor gun-
stige skatteordninger og billige lån for å 
bygge 50 nye hoteller, selv om disse ikke 
blir ferdige til OL. Investering i hoteller i 
Japan har ikke vært særlig lønnsomt de 
siste tiårene, men nå er interessen stør-
re, bl.a. skal Hyatt åpne fire luksushotel-
ler neste år.  Legendariske Okura Tokyo 
gjenåpnet i fjor høst etter utbygging og 
renovering for ialt $1.35 milliarder (NOK 
12 milliarder), som bl.a. omfatter en ny 
fløy på 41 etasjer. Japan forventer rundt 
40 millioner utenlandske besøkende i 
2020, derav 10 millioner i forbindelse 
med OL.

Hotellgjester stjeler 
mye rart

Gjester på 4-stjerners og 5-stjerners 
hoteller rapper ikke de samme tingene, 
ifølge en undersøkelse spa-nettstedet 
Wellness Heaven har gjort blant over 
1100 hotelldirektører. Blant de mest 
spektakulære tingene gjester har stjålet 
er flygler, madrasser og utstoppede dyr. 

Ifølge undersøkelsen er risikoen for 
at en TV skal bli stjålet på et 5-stjer-
ners hotell, ni ganger høyere enn på et 
4-stjerners hotell. Kunstgjenstander for-
svinner 5,5 ganger oftere fra 5-stjerners 
hoteller enn fra 4-stjerners, det samme 
gjelder tablet-computere  og madras-
ser. Gjester på 4-stjerners hoteller stjeler 
mer beskjedne saker, som håndklær og 
kleshengere. Batterier og fjernkontrol-
ler forsvinner også oftere fra 4-stjerners 
hoteller enn fra 5-stjerners, henholdsvis 
3,1 og 4,9 ganger oftere, ifølge undersø-
kelsen. 

Wellness Heaven fant også at gjester 
fra forskjellige land foretrekker å rappe 
forskjellige ting. Tyske og britiske gjester 
tar ofte håndklær og badekåper, pluss 
forskjellige toalettprodukter. Østerrikere 
tar ofte servise og kaffemaskiner. Ame-
rikanere foretrekker puter og batterier. 
Italienere liker å ta med seg hotellets 
vinglass som suvenirer, mens sveitsere 
tar hårtørkere. Franske gjester legger 
ofte sin elsk på TV-apparater og fjern-
kontroller. Nederlandske gjester er mer 
praktisk anlagt, blant deres favoritt-su-
venirer er lyspærer og toalettpapir.

Forventer sterk vekst i reiselivs-arbeidsplasser
Reiselivsnæringen kommer til å opple-

ve en kraftig vekst i sysselsettingen de 
neste årene. En fersk rapport estimerer 
en økning på 95.000 sysselsatte innen-
for opplevelsesbaserte tjenester innen 
2050. 

Rapporten “Tjenestenæringene i Norge 
frem mot 2050”, utarbeidet av Menon 
Economics, estimerer at tjenestenærin-
gene, som reiseliv er en del av, samlet 
vil sysselsette 320.000 flere i 2050 enn 
i dag. Den største veksten finner sted 
innenfor hjelpetjenester og reiseliv, som 
inkluderer opplevelsesbransjen, over-
natting og servering. 

Rapporten estimerer at sysselsettingen 
innenfor de tre reiselivsbransjene vil øke 
med 66 prosent fra 2018 til 2050, altså 
en økning på nær 100.000 sysselsatte. 

– Dette er en interessant rapport fordi 
den kartlegger hvilke yrker vi har bruk 
for i fremtiden. Reiselivet er en av de 

næringene som gir størst jobbgaranti, og 
behovet for særlig dyktige kokker med 
kunnskap om norske råvarer, kommer til 
å bli mer og mer etterspurt, sier politisk 
rådgiver for kompetanse og rekruttering 
i NHO Reiseliv, Ingrid Gauden (bildet).

2020 2021

Europa 1124/130.969 660/102.302

USA 1280/157.915 2282/249.447

Asia/Pacific 989/203.352 950/210.559

Kina 431/85.048 536/114.057

Midtøsten/Afrika 306/75.938 297/69.228

Foto: Per Sollerman
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UP TO DATE
I EN DIGITAL TIDSALDER

Picasso tilbyr 2-way Realtime integrasjon til: 
•  Zaplox - Mobile app til key services og check-in/out. 
•  Piccoline - Brukervennlig app til rengjøring og vedlikehold. 
•  Google Hotels Ads - Online booking uten kanaler. Spar provisjonen! 
•  YP intelligence - Channel Manager styrt direkte fra Picasso. 
•  Digitale rapporter - Automatisering av dine favorittrapporter. 
•  Mobil Check-out Light - Du behøver ikke skifte nøkkelsystem. 
•  UpsellGuru - La dine gjester by i auksjon på oppgradering av rom. 
•  ERP systemer - Visma, Navision, Mamut, 24Seven og mange andre systemer. 
•  YP optimizer - Øk inntjening m. intelligent prissetting via Channel Manager.
•  GDPR - Innhentning av digitale tilsagn og anonymisering.

Med Picasso kan du være børsmegler med hotellværelser

B O O K I N G ,  C R M  &  R E S TA U R A N T S Y S T E M

       D I G I T A L

Techotel Norge AS | Stasjonsveien 18 | 1396 Billingstad
Tlf: +47 66 77 69 00 | www.techotel.no | techotel@techotel.no

Ritz kan bli solgt for 9 milliarder
Alt tyder på at et av Europas mest eksklusive hoteller, Ritz 
i London, snart kommer til å bli solgt. Brødrene Sir Da-
vid og Sir Frederick Barclay kjøpte hotellet i 1995 for £75 
millioner (NOK 879 mill.), nå antydes salgssummen å bli 
rundt £800 millioner (NOK 9,3 milliarder). I de siste årene 
er hotellet blitt renovert for store beløp og er i dag i Lon-
dons absolutte toppskikt. Det skal være flere interesserte 
kjøpere, i fremste rekke står den saudi-arabiske private 
investeringsgruppen Sidra Capital.

Ritz er et femstjerners hotell midt på Piccadilly med 136 
rom, men like viktig er restauranter, barer og selskapssa-
ler. Hvis salgssummen blir rundt £800 millioner, blir dette 
den høyeste pris som noensinne er betalt for et hotell i 
Storbritannia.

Årsomsetningen for Ritz har ligget rundt £47 millioner 
(NOK 550 mill.) og resultat før skatt rundt £7 millioner 
(NOK 82 mill.).

The Ritz London ble åpnet av den legendariske sveitsis-
ke hotelieren César Ritz i 1906, med seg hadde han den 
minst like legendariske, franske kjøkkensjefen, Auguste 
Escoffier.

”Turistskatt” i Skottland vil koste 6000 arbeidsplasser
Også i Skottland diskuteres såkalt ”turist-
skatt”. En ”turistskatt” i Skottland kommer 
til å koste 6000 arbeidsplasser og skade lan-
dets økonomi med over £200 millioner (NOK 
2,3 milliarder), ifølge en undersøkelse utført 
for bransjeorganisasjonen UKHospitality.

De skotske selvstyremyndighetene vurde-
rer nå å innføre en besøksavgift, eller ”turist-
skatt”. Operatører i reisebransjen har tatt til 
orde imot dette, de mener det vil redusere 
konkurranseevnen og legge ytterligere byr-
der på næringen.

Ifølge UKHospitality vil ”turistskatt” koste 
arbeidsplasser og føre til mindre omsetning, 
Edinburgh, Glasgow og Det skotske høylan-
det vil bli hardest rammet. 

- Dette dårlig gjennomtenkte forslaget vil 
skade Skottlands rykte som en turistdestina-
sjon i verdensklasse. Omkostningene for inn-
byggerne i Skottland vil øke og det vil føre til 
tap av arbeidsplasser og investering i en kri-
tisk tid for næringen, sier Kate Nicholls, adm. 
dir. i UKHospitality.

Foto: ITV

7



Også Trondheim opplevde kjempevekst 
fra januar i fjor. RevPAR steg nemlig med 
smått utrolige 26 %. Men tross en pris-
vekst i trønderhovedstaden på 15 %, til 
NOK 979, ble det langt opp til nummer 
én på prislisten.

For hele NOK 1 442 var gjennomsnitt-
lig losjiomsetning per solgte rom i janu-
ar i år i Tromsø. Dette var altså «et hav» 
foran de andre storbyene på oversikten 
fra Benchmarking Alliance (se liggen-
de stolpediagram). Det er sannsynligvis 
bare juli-måneder i Kristiansand som 
kan matche dette, om vi ser på alle de 
13 storbyene gjennom et helt år. Hver-
ken Oslo i en Nor-Shipping-måned eller 
Stavanger i en oljemesse-måned, kom-
mer helt opp på dette nivået.

Med både nordlysturisme, kongressen 
Arctic Frontiers og filmfestival, ble janu-
ar som vanlig særdeles hyggelig for ho-
telldriverne i Ishavsbyen.  Med en Rev-
PAR på NOK 1 243 var man nesten NOK 
600 foran nummer to på listen (Garder-
moen)!

RevPAR-utviklingen i Tromsø har vært 
eventyrlig de siste årene:

RevPAR* (i NOK**) januar 
måned i Tromsø

Både belegg og rompris i Tromsø har 
økt mye i denne perioden, men de siste 
to årene er det nesten utelukkende på 
pris veksten har kommet.

Både i Stavanger og i Tromsø var det 
fin vekst fra januar 2018 til januar 2019, 
og derfor er årets januar-økning meget 
sterk.

I Stavanger ble det i januar i år solgt 
4,4 % flere hotellrom enn i fjor, og i kom-

Veksten fortsetter i Tromsø og Stavanger

Kilde:  Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting
* Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom
** Trondheim er inklusiv flyplasshoteller i Stjørdal
*** Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren

Hotellrompris* (NOK) januar januar 2020januar 2019

Tromsø
Gardermoen
Trondheim**

Oslo
Stavanger***
Lillehammer

Bodø
Kristiansund

Bergen
Harstad-Narvik

Hamar
Kristiansand
Haugesund

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600

Kilde:  Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting
* Rombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom
** Trondheim er inkl. flyplasshoteller (Stjørdal)
*** Stavanger er inkl. Sola, Sandnes og Jæren
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Hotellene i Stavanger og Tromsø opplevde kraftig vekst i januar, 
viser tallene fra Benchmarking Alliance. Og dette kommer «på 
toppen» av en solid januar i fjor. 

 - Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting (Tekst & Grafikk)

2015 591

2016 642

2017 863

2018 983

2019 1 079

2020 1 243

8



DEFINISJONER

ROMBELEGG 
Rombelegg er antall solgte rom i 
prosent av antall tilgjengelige rom. 
Kan også kalles kapasitetsutnyt-
telse rom.

ROMPRIS
Rompriser er i hotellstatistikk- 
sammenheng losjiomsetning eks. 
MVA per solgte rom. Frokost og 
«moms» kommer altså i tillegg, og 
dette kan «normalt» i sum dreie 
seg om NOK 150-250. En «rom-
pris» i statistikken på 900 kan 
således bety rundt 1.100 å betale 
for gjesten/kunden.

REVPAR
Forkortelse for revenue per 
available room. I den norske 
hotellbransjen oversettes begrepet 
til losjiomsetning eks. MVA per 
tilgjengelige rom. 
Det fremkommer f.eks. ved å 
 multiplisere rombelegg med 
 rompris. En rompris på NOK 1 000 
og et belegg på 50 % gir en Rev-
PAR på NOK 500 (= 1 000 x 0,5). 
Det er et mye brukt måltall som 
gir en viss indikasjon på hotelle-
nes muligheter for lønnsom drift, 
men nytten begrenses i og med at 
kostnadskomponenter og andre 
inntekter ikke tas med.

Tallene er basert på rapportering fra deltakende hoteller. «Dekningen» 
varierer  –   typisk er 85-95 % av alle hotellrom i de aktuelle markedene 
representert. For eksempel i Oslo inngår hoteller med til.sammen nær-
mere 15.000 rom, mens det i Bergen er rundt 6400.
Drammen, Ålesund og Molde er inntil videre ute av våre oversikter grun-
net for få aktører og/eller for stor dominans av enkelte kjeder.
Benchmarking Alliance (BA) har også betydelig dekning i de mindre 
byene og en del tettsteder. Det er hoteller med tilsammen rundt 59.000 
rom som er representert i de norske tallene. 
BA, som er Stockholm-basert, er tilstede i alle de nordiske landene, samt 
i Latvia og Estland. I Norge er det Wiederstrøm Hotel Consulting som 
representerer BA.
Det er mulig å kjøre ut data helt ned på dagsnivå. I tillegg kan man gjøre 
uttrekk for deler av et marked, for eksempel en gruppe på 4-5 hotel-
ler –  såkalte comp.sets. Tallene er ferske i og med at de er tilgjengelige 
påfølgende dag.
Benchmarking Alliance tilbyr også systemer for restaurantvirksomhet og 
kurs og konferanse (for sistnevnte, se faktaboks). 
Gjennom On The Books kan man foreta benchmarking av innbooking av 
hotellrom de neste 12 måneder. I Norge anvendes denne varianten i Oslo,  
og den er i oppstartfasen i Bergen. 

Konferansebenchmarking
Et lite utvalg hoteller og konferansesteder i Oslo anvender konfe-
ranse-verktøyet  Conference Trends fra Benchmarking Alliance. 
Her kan de måle egne verdier og sin egen utvikling opp mot  
markedets. Dette fungerer i prinsippet på samme måte som 
hotell- varianten Hotel Trends, bare at måltall som belegg og  
snittpris er erstattet med bl.a.:

Her er resultatene på disse måltallene i Oslo* iår:

Måltall Jan.**

TCRevPAS 69

TCRevPD 747

CRevPAS 34

FBRevPD 378

Kilde:  Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel 
Consulting
* Et lite utvalg hoteller og konferansesteder i Oslo
** Per 30.januar, altså 30 av 31 dager

TCRevPAS Total konferanseomsetning per tilgjengelig kvadratmeter

TCRevPD Total konferanseomsetning per deltaker

CRevPAS Møteromleie per tilgjengelig kvadratmeter 

FBRevPD Mat- og drikkeomsetning per deltaker

Marked
Januar 
2020

Januar 
2019 +/-

Tromsø 1 243 1 079 15,3%

Gardermoen 645 618 4,5%

Trondheim** 572 454 26,0%

Oslo 550 577 -4,8%

Bodø 502 507 -1,0%

Stavanger*** 471 406 15,9%

Lillehammer 419 433 -3,1%

Haugesund 412 276 49,6%

Kristiansund 402 350 14,9%

Harstad-Narvik 387 396 -2,3%

Bergen 335 335 -0,2%

Kristiansand 317 270 17,5%

Hamar 313 377 -17,1%

Kilde:  Benchmarking Alliance bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting
* RevPAR er losjiinntekt eks. MVA per tilgjengelige rom
** Trondheim er inklusiv flyplasshoteller i Stjørdal
*** Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren

binasjon med 4,5 % færre tilgjengelige hotellrom og en 
prisvekst på 6 %, gikk RevPAR opp med svært pene 15,9 %.

Apropos lavere romkapasitet: I Kristiansand fikk man 
god drahjelp ved at det var 6 % færre rom i markedet. 
Men RevPAR-veksten på 17,5 % fra januar i fjor til januar 
i år, må også ses i sammenheng med fallet på 27,6 % fra 
januar 2018 til januar 2019.

Ellers er det verdt å legge merke til januar-utviklingen i 
Harstad-Narvik. En voldsom vekst i romkapasiteten (+21,9 
%) til tross, RevPAR gikk bare ned 2,3 %. I dette markedet 
har Benchmarking Alliance en lavere «dekning» enn i de 
andre storbyene, der man har 85-95 % av markedet.

I Bergen parerte man greit kapasitetsveksten på 6 % i 
januar, ved å selge 6 % flere rom, og med nesten nøyaktig 
samme rompris. Resultat: RevPAR ned 0,2 %.

I Trondheim var det 6,8 % flere tilgjengelige hotellrom i 
januar i år enn i januar i fjor, men det ble solgt hele 17 % 
flere hotellrom, og belegget steg med 9,6 %. De samlede 
losjiinntektene gikk opp med 34,5 %.

RevPAR* - høye hopp og dype fall
Mange store utslag i januar, både den ene og andre veien. 
Det er omtrent like mange ulike forklaringer som det er 
antall store endringer.

RevPAR-utviklingen i Tromsø har vært eventyrlig de siste 
årene. De siste to årene er det nesten utelukkende på pris 

veksten har kommet.
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Booking Holding og Expedia 
kontrollerer online-reisemarkedet
De aller fleste hotellbookinger foretas via internet, og de aller fleste av disse går via de to store 
OTA’ene: Booking Holding og Expedia. Førsteinntrykket, når man ser alle reisetilbyderne på nettet, er 
at det er en enorm flora av forskjellige OTA’er og nisjeoperatører, som for eksempel Trivago, Hotels.
com og Kayak, men de fleste er datterselskaper av enten Booking Holdings eller Expedia. Tilsammen 
er de nesten duopolister, med over 80% av det globale OTA-markedet (utenfor Kina) og de er verdt 
over $100 milliarder (NOK 913 milliarder), omtrent like mye som USAs fire største flyselskaper. 
OTA’ene tjener enormt på å være mellommenn mellom hotellene og deres gjester, det førte til at 
adm. dir. i Booking Holdings, Glenn D. Fogel, ble belønnet med $ 20 millioner (NOK 182 millioner) 
i 2018.

 - Hans Kristiansen (Tekst)

Konkurransemyndighetene i forskjellige 
europeiske land, og EU, har påtalt for-
skjellige sider med OTA’enes måte å dri-
ve salg på, ikke minst teknikker der de 
stresser kundene til å booke, ved feilak-
tig å opplyse at det kun er få rom igjen. 
Men til tross for advarsler, fortsetter 
mange av OTA’ene med dette. De beta-
ler også Google for at deres egne sider 
skal komme opp øverst på søkelisten, når 
noen søker etter et bestemt hotellnavn. 
Booking.com kommer altså høyere opp 
på listen enn hotellets egen nettside, så-
kalt ”brand-jacking”.

Søkemotorgiganten Google har også 
bygget seg opp som en av de største 
nettstedene for booking av særlig fly, 
men også hoteller, men så langt tjener de 
mest på søkemotorfunksjonen. Google 
tjener enormt på veksten i reisebestillin-
ger på nettet, de fleste søkene går over 
Googles forskjellige plattformer. Boo-
king.com og Expedia er blant Googles 
absolutt største kunder, uansett bransje. 
Søkemotormarketing (SEM) er OTA’enes 
største utgiftspost, Booking.com brukte 
over $4,4 milliarder (NOK 40 milliarder) 
på dette i 2018, det utgjør rundt 3 pro-
sent av Googles totale annonseinntekter.

Det lønner seg å booke direkte
Når gjester booker rom via OTA’er, viser 
undersøkelser at de foretrekker hoteller 
med kjente varemerker fremfor hoteller 
uten. De store, internasjonale hotellkje-
dene har i noen år kjørt kampanjer med 
hovedtema at det lønner seg å booke di-
rekte til kjeden eller hotellet. Mye tyder 
på at de har hatt god suksess med det, 
det gjelder iallfall Marriott. Her spiller 
naturligvis også hotellkjedenes lojali-
tetsprogrammer en viktig rolle, for å 
styre gjestenes bookinger direkte. Man-
ge av de store hotellkjedene har nylig 
reforhandlet sine avtaler med OTA’ene, 
resultatet for Marriott er blitt lavere pro-
visjoner og bedre kontroll over egen dis-
tribusjon, f.eks. at de kan tilby forskjelli-
ge typer rom i forskjellige salgskanaler 
og at de kan gi spesialtilbud til med-
lemmer av Marriotts lojalitetsprogram, 
Marriott Bonvoy. På den annen side har 
f.eks. Marriotts nye avtale med Expedia 
åpnet for at Expedia blir mer en partner 
for Marriott. Expedia har rundt 750 mil-
lioner besøkende på sine nettplattfor-
mer hver måned, mens Marriott ”kun” 
har 35 millioner. Ifølge Marriott kom ca. 
13 prosent av deres globale bookinger i 
2018 via OTA’er. Marriott åpnet 516 nye 
hoteller med over 78.000 rom i 60 land 
i 2019. n

Verdens dominerende OTA’er
Booking Holdings er verdens største online reiseteknologiselskap med hoved-
kvarter i Norwalk, Connecticut. Deres varemerker inkluderer; Booking.com, 
Priceline.com, Agoda.com, Kayak.com, Rentalcars.com og OpenTable.com. Om-
setningen i 2018 var $14,53 milliarder (NOK 130,5 milliarder). Booking Holdings 
opererer på mer enn 40 språk i Europa, Nord-Amerika, Syd-Amerika, Asia-/
Stillehavsregionen, Midtøsten og Afrika.

Expedia Group er nest størst, omsetningen i 2018 var $11,2 milliarder (NOK 102 
milliarder). Hovedkvarteret ligger i Seattle. De har bl.a. varemerkene; Hotels.
com, Expedia.com, CarRentals.com, HomeAway.com, Hotwire.com, Orbitz.com, 
Travelocity.com, Trivago.com, Venere.com og vrbo.com

Booking Holdings får det meste av sine inntekter i form av agentprovisjoner fra 
leverandørene, mens Expedia får det meste av sine inntekter i form av provisjo-
ner fra kundene.
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sovekomfort i 
toppklasse

Kontakt: info@wonderlandbeds.com  Tel 71 22 78 00

Wonderlandsenger gir deg den beste sovekomfort du kan tenke deg. 
Sengen former seg perfekt etter kroppen din og fordeler vekten optimalt.

Norsk kvalitetsprodukt produsert i hjertet av Romsdalen!

www.wonderlandbeds.com



Ved inngangen til 2020 viser Innovasjon Norges turistbarometer at reiselivsnæringen selv har stor tro 
på en god vintersesong i 2020. 39 prosent av de spurte forventer at vintersesongen 2020 blir bedre 
enn i 2019. Halvparten tror trafikken blir lik og kun 13 prosent forventer en nedgang. Det er særlig 
nordlys-, byferie- og skidestinasjoner som regner med oppgang.

 - Hans Kristiansen (Tekst)

- Det er god grunn til å tro på et godt 
2020. Norges konkurranseevne forblir 
sterk takket være en svak krone, vi har 
unik natur og kultur som mange ønsker å 
oppleve – og vi er attraktive som et bæ-
rekraftig reisemål, noe som for mange 
turister blir stadig viktigere, sier reise-
livsdirektør Bente Bratland Holm i Inno-
vasjon Norge.

53,8 millioner overnattinger i sommer
Det er og blir sommersesongen som dri-
ver størst turisttrafikk til og i Norge. 52 
prosent av de kommersielle/registrerte 
overnattingene i 2019 fant sted i løpet 
av sommermånedene fra mai til og med 
august. Det var en økning på fire prosent 
fra samme periode i 2018.

I løpet av sommeren 2019 ble det fore-
tatt totalt 53,8 millioner overnattinger i 
Norge, hvorav den absolutt største delen 
av disse var av nordmenn. Turistene i 
Norge hadde et samlet forbruk på NOK 
53,7 milliarder, hvor de utenlandske stod 
for NOK 11,6 milliarder. De norske ferie-
reisende står altså for omtrent en tred-
jedel av alle overnattingene i løpet av 
sommeren, med et totalforbruk på NOK 
31,1 milliarder. Selv om det kun er 14 pro-
sent av overnattingene som foretas av 
utenlandske feriereisende, står de like-
vel for 20 prosent av forbruket med sine 
NOK 10,5 milliarder i løpet av sommeren 
2019. Fra utlandet kommer det flest tu-
rister fra nærmarkeder som Sverige og 
Tyskland, men også i økende grad fra 
Syd-Europa, Asia og USA.

Satsingen på helårsturisme de siste 
årene har bidratt til at turistsesongen 
blir stadig lengre i Norge. I 2019 valgte 
flere turister enn før å reise hit utenom 
sommersesongen, på for eksempel ski-

ferie, eller for å oppleve det vakre nord-
lyset.

- At trafikken nå spres utover året i 
større grad enn før er godt nytt for rei-
selivsnæringen. Det er en myte at det er 
fullt i Norge og vi gleder oss over å re-
gistrere stadig nye og spennende reise-
livsprodukter – og at investeringslysten i 
fremtidens reiselivsprodukter er stor, sier 
reiselivsdirektør Bente Bratland Holm.

Blant annet som en følge av kutt på 
NOK 51,5 millioner i Innovasjon Norges 
reiselivssatsing på statsbudsjettet for 
2020, vil den generelle profileringen av 
Norge som reisemål nå tones ned. Iste-
den vil det bli satset mer på spesifikk 
markedsføring, med egne planer for de 
forskjellige regionene, for at de skal få 
trafikk når de trenger det. – Det er for 
tidlig å si hvilke konkrete konsekvenser 
kuttet får, men Innovasjon Norge skal 
fortsatt jobbe med å markedsføre Norge 
som reisemål internasjonalt og vil fort-
satt jobbe tett med reiselivsnæringen for 
å løse deres utfordringer, sier Bratland 
Holm. 

Nå satses det på kultur og natur
Å markedsføre Norge som reisemål i 
ulike markeder verden over er en av 
Innovasjon Norges oppgaver. I tillegg 
er en av selskapets oppgaver utvikling 
av norsk reiseliv. Foreløpige tall viser at 
Innovasjon Norge innvilget 306 millioner 
kroner til reiselivsnæringen i 2019. Det 
finnes ikke egne finansieringsordninger 
for reiselivet, men de fleste av Innova-
sjon Norges finansieringstjenester tilbys 
til reiselivsnæringen, som konkurrerer 
om disse midlene på lik linje som andre 
næringer. Det har vært en dreining i vir-
kemiddelbruken fra investeringer i over-

nattingssektoren, til natur- og kulturba-
serte opplevelser og aktiviteter.

- Dette er gode nyheter for Norge. Vi 
vet at reiselivsnæringen sliter med inn-
tjening, og det er nettopp denne type 
aktiviteter og tilbud som gjør at gjeste-
ne ønsker å komme, og ikke minst, legge 
igjen penger. I tillegg er mange av disse 
aktivitetene et gode for lokalbefolknin-
gen, sier Bratland Holm. n

2020 - optimistisk reiselivsnæring

Mest populære søkeord 
på Visitnorway.com
For å finne frem til små- og store 
reiseopplevelser i Norge, benytter 
mange seg av Visitnorway.com. 
Norges felles profileringsportal til 
norske og internasjonale turister 
ble besøkt 22,5 millioner ganger i 
2019.

I 2019 var de mest populære side-
ne på den internasjonale utgaven 
om topp ti steder i Norge: nord-
lys, Lofoten, kart, årstider og kli-
ma, nasjonale turistveger, Bergen, 
Fjord-Norge og restaurant Under.

De ti mest brukte søkeordene på 
visitnorway.com i 2019 var: Ber-
gen, Oslo, Stavanger, Tromsø, Flåm, 
Trolltunga, Ålesund, Preikestolen, 
Trondheim og Lofoten.

2019 var også året da interessen 
for å lese om togreiser i Norge tok 
fullstendig av, og Visitnorway.com 
parerte med å produsere en god 
del nytt innhold om temaet i løpet 
av året. 

Norge er attraktivt som en bærekraftig destinasjon.
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- Det er en myte at det er fullt i Norge 
og vi gleder oss over å registrere stadig 
nye og spennende reiselivsprodukter, sier 
reiselivsdirektør Bente Bratland Holm.

Kilde:  Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge

Døgnforbruk i Norge per marked
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Norske og utelandske turister 
brukte 53,7 milliarder kroner 
i forbindelse med besøket.
Kilde: Turistundersøkelsen, Innovasjon Norge

Samlet antall overnattinger og totalforbruk i Norge under sommersesongen 2019

Regjeringen vil ha felles reiselivstrategi
Regjeringen vil nå samle norsk reiseliv til 
en felles og helhetlig strategiprosess. Det 
er første gang et slikt arbeid gjennomfø-
res innen reiseliv. Innovasjon Norge har 
fått oppgaven med å lede prosjektet. 
Målet er et mer lønnsomt og bærekraf-
tig reiseliv.

Reiselivet sysselsetter omlag 170.000 
mennesker landet rundt, og er blant Nor-
ges største eksportnæringer. Men lav 
lønnsomhet og bærekraftsdilemmaer ut-
fordrer næringen.

Nærings- og fiskeridepartementet har 
gitt Innovasjon Norge oppdraget med å 
utarbeide en strategi som gir retning for 
den videre utviklingen av Norge som rei-
semål. Arbeidet skal skje i tett samarbeid 
med reisemålsselskaper, fylkeskommu-
ner, kunnskapsmiljøer og små og større 

bedrifter fra ulike deler av landet. Målet 
er å legge tilrette for økt verdiskaping 
innenfor bærekraftige rammer.

- Dette er en veldig god og etterleng-
tet nyhet. Norsk reiseliv er et nettverk 
av sektorer og bransjer, og for at vi skal 
kunne vokse klokt og bidra til helårlige 
arbeidsplasser, må vi ha et felles mål og 
en felles strategi for hvordan vi skal jobbe 
med reiseliv fremover. Dette viktige ar-
beidet skal vi nå ta fatt på i tett samarbeid 
med reiselivsnæringen, fylkene og andre 
relevante sektorer, sier reiselivsdirektør i 
Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm.

Strategien skal ferdigstilles innen ut-
gangen av 2020. Det har aldri tidligere 
vært gjennomført et så samlende strate-
giarbeid for reiselivet i Norge. n
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- Dagens konsesjonssystem for vindkraft på land – 
en direkte trussel mot reiselivsnæringen
Det stormer rundt utbygging av 
vindkraft på land. På Frøya føler 
vindkraftmotstanderne seg 
overkjørt av sentrale politikere 
og sterke økonomiske interes-
ser, det har ført til at enkelte 
har tatt ekstreme protest-
metoder i bruk. 

 - Hans Kristiansen (Tekst)

Mange har fått øyne opp for at det som 
tidligere ble fremstilt som vindmøller 
som skulle plasseres skånsomt i land-
skapet, i praksis er blitt til påtrengende 
vindgeneratorparker, som vil bety store 
naturinngrep og forandre lokalmiljøet for 
alltid. De største konfliktene er kommet 
når det er gått mange år fra konsesjon 
er gitt, til reviderte planer, med vesentlig 
endret innhold, raskt er blitt godkjent, på 
tvers av lokale interesser. Den etterhvert 
sterke folkelig motstanden har gjort at 
politikere i flere partier nå har reorien-
tert seg, noe som sannsynligvis vil be-
grense vindkraftutbygging på land. 

NVE har gitt 90 vindkraftkonsesjoner 
pr i dag. 17 av disse har startet utbyggin-
gen. Det er vedtatt vindkraftverk i 9 av 
dagens 11 fylker, det er søkt om vindkraft 
i alle fylker bortsett fra Oslo. 51 konsesjo-
ner er blitt avslått eller trukket. 

Lokaldemokratiet må bli 
hørt i vindindustrisaker
- Vindkraftinvestorene ønsker å gå tilba-
ke til et konsesjonsregime for vindkraft 
med rask saksbehandling og lite lokal 
innflytelse. Det vil ødelegge store natur-
områder som er viktige for reiseliv og fri-
luftsliv. Betydning for reiseliv og opple-
velsesnæringen må tillegges langt større 
vekt enn i dag. Å beslutte vindkraft ved 
for eksempel innseilingen til Sognefjor-
den, Norges viktigste turistfjord, viser at 
reiselivets interesser ikke er tillagt vekt, 

sier adm. dir. i NHO Reiseliv, Kristin Krohn 
Devold. 

- Lokalsamfunn, reiselivs- og frilufts-
livsinteresser må i mye større grad vekt-
legges, tidsfristene for gitte konsesjoner 
må strammes kraftig inn, og konsesjons-
vilkårene må overholdes. Når befolknin-
gen i Haram i Møre og Romsdal, opplever 
at det går 10 år fra konsesjonen er gitt til 
spaden skal settes i jorda, og turbinhøy-
den i mellomtiden har vokst fra 80 til 150 
meter, er det åpenbart at endringene er 
så store at ny behandling forutsettes. 
Når kommunestyret snur, grunnet dras-
tisk endret omfang av utbyggingen, må 
de lyttes til. Å overkjøre lokalsamfunn for 
å presse frem flere gigantiske industri-
anlegg i naturen, er ikke greit. Proses-
sen med Nasjonal Ramme viste at det er 
nytteløst å sitte i Oslo og peke på hvor 
vindindustri skal legges.

Myndighetene skal skape grunnlag for 
nye lokale næringsinntekter, og legge 
tilrette for at folk fortsatt vil bo over hele 
landet. Da trenger vi en helt ny og lokalt 
forankret vindkraftpolitikk. 

Vindindustri må legges tilrette for på 
egnede industriområder, uten å ødeleg-
ge for de 175.000 arbeidsplassene som 
allerede skaper verdier i reiselivet. Dette 
er fremtidens arbeidsplasser, og et svært 
viktig bidrag til grønn omstilling i Norge. 
Kjernen i det norske reiselivsproduktet 
er opplevelser og natur. Dagens konse-
sjonssystem for vindkraft på land tillater 
at naturperler blir til industriområder, og 

er en direkte trussel mot næringen. Vin-
dindustrianlegg er totalt uegnet i reise-
livsområder, og må lokaliseres til tomter 
som egner seg for industriaktivitet. Her 
må Kommune-Norge selv sette klare 
grenser for hvor disse vindindustrian-
leggene eventuelt kan plasseres i egen 
kommune, og hvor det er helt uaktuelt, 
sier Kristin Krohn Devold. n

- Vi kan ikke la lokale hensyn stanse forplik telsen vi har globalt 
I motsetning til NHO Reiseliv, tar ledelsen i NHO nå sterkt til orde for mer utbyg-
ging av vindkraft, og mener distrikts-Norge må finne seg i at naturressurser blir 
benyttet, slik at storsamfunnet kan oppnå et større gode. NHO mener man må 
tåle naturinngrep i Norge, skal man løse klimautfordringene, og ser for seg mange 
flere utbyggingsprosjekter i årene som kommer.

- Norge kan ikke stenge ned muligheten for å bruke naturressurser. Vi må tåle 
noen naturinngrep for å sikre at vi løser jobbskapingsbehovet og for å løse kli-
mautfordringen, sier adm. direktør i NHO, Ole Erik Almlid til NRK.

Han viser til at Norge til alle tider har benyttet seg av naturressursene vi har her 
til lands. Det syns han vi skal fortsette med.

– Vi kan ikke stanse mulighetene vi har til å skape gode jobber og løse klimaut-
fordringen ved å si nei til naturinngrep som vi trenger. Det må vi tåle, sier Almlid.

– Vi har ressurser i havet, i vannkraften, i skogen, i mineraler og i store vindres-
surser, som vi kan bruke til å utvikle vindkraft både til lands og til havs. Da har 
vi en ekstra forpliktelse til å gjøre det, fordi vi også må løse klimautfordringer 
internasjonalt. Vi kan ikke la lokale hensyn stanse forpliktelsen vi har globalt, 
sier Almlid til NRK.

- Det er nok litt ulik innstilling, selv om det nok fremstår som at vi er mer uenige 
enn vi reellt sett er. Hovedforskjellen er at vi i NHO Reiseliv mener lokaldemo-
kratiets innspill må ha avgjørende vekt, sier Kristin Krohn Devold om NHO-sje-
fens uttalelser. 

- Å beslutte vindkraft ved for eksempel 
innseilingen til Sognefjorden, Norges 
viktigste turistfjord, viser at reiselivets 
interesser ikke er tillagt vekt, sier Kristin 
Krohn Devold.
Foto: Per Sollerman/NHO

Vindindustri medfører store 
naturinngrep og vil forandre lokalmiljøet 
for alltid, mange steder.
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Gjestene forventer at vi ikke har plast på 
våre hoteller, det må vi forholde oss til
Norwegian Business Travel Association (NBTA) arrangerte nylig et miljøseminar, der en rekke innledere 
fra ulike deler av reisebransjen orienterte om hvilke muligheter det finnes for å gjøre gode miljøvalg 
hos leverandører og “Best Practice” hos kunder. Bærekraftige valg kan i mange tilfeller også gi økt 
lønnsomhet, ved siden av å spare miljøet, men det er naturligvis viktig at bærekraft går hånd-i-hånd 
med den forretningsmessige driften.

 - Hans Kristiansen (Tekst)

Bærekraftdirektør i Nordic Choice Hotels, 
Harald Bjungstad-Holm, ga et innblikk i 
noe av det de gjør på bærekraftområdet, 
og hvilke dilemmaer som av og til kan 
oppstå.

- Det konvensjonelle er blitt det kon-
troversielle i debatten om bærekraft. 
Det som ganske lenge har vært nor-
malt, blir plutselig unormalt. Etter epi-
soden med den døde hvalen som fløt i 
land, full av plast, var ikke plast like greit 
lenger i Norge. Det må vi forholde oss 
til som hotellkjede, at gjestene er blitt 
mer skeptiske til plast, men nesten alt 
annet er greit. Det er litt krevende når 
vi sitter med faglig innsikt i hva ”alt an-
net” egentlig er. Plast kommer ikke alltid 
dårlig ut sammenlignet med for eksem-
pel glass, papir, eller et eller annet nytt 
materiale som kommer på markedet. For 
eksempel fant vi ut at en kopp vi hadde 
tenkt å ta inn inneholdt et kreftfremkal-
lende materiale, da måtte vi selvfølgelig 
finne andre løsninger. Men faktum er li-
kevel at våre gjester forventer at vi ikke 
har plast på våre hoteller, det er det vi 
må forholde oss til og det har vært min 
store hodepine i 2019 og vil også være 
det i 2020. Det første spørsmålet vi stil-
ler når det gjelder plastprodukter er om 

vi trenger dette i det hele tatt. Deretter; 
finnes det noen substitutter og i tilfelle, 
hva skjer med dette produktet, vi ønsker 
jo å ha kontroll med verdikjeden, sa Ha-
rald Bjungstad-Holm.

Etablerte sannheter blir 
utfordret og redefinert 
- Jeg tror gjestene våre forventer at vi 
som hotellkjede står for visse verdier. Vi 
har f.eks. være ganske tydelige på mang-
fold. Da vi lanserte hovedsamarbeidet 
med Pride, fikk vi tilsendt videoer av 
kunder som klippet Nordic Choice-kortet 
i to, med beskjed om at dette skulle ikke 
vi mene noe om. Men vi har tatt beslut-
ning om å være tydelige på bærekraft og 
mangfold og da må vi også tåle å få litt 
motstand. 

Nordic Choice er en nordisk merkevare 
og vi merker at spesielt corporate-kun-
dene i Sverige er opptatt av klimadisku-
sjonen, da må vi også være aktive, vi er 
for eksempel begynt å klimamerke me-
nyer. 

Da jeg startet i hotellbransjen for ett 
års tid siden, trodde jeg tilbudet til gjes-
tene om å bruke håndklær om igjen, og 
at det som skulle vaskes skulle legges på 
gulvet, var en gimmick uten særlig be-

tydning. Men det har faktisk ganske mye 
å si når det gjelder miljøpåvirkning ved 
bruk av vann og kjemikalier. 

For noen år siden mente de fleste at 
det var to deler innen transport som ikke 
kunne elektrifiseres; langtransport og 
luftfart, nå er det utvikling på gang der 
også. Poenget er at etablerte sannheter 
blir utfordret og redefinert. Hotell er en 
ganske gammel industri, og det er man-
ge etablerte sannheter om hva luksus 
og gjesteopplevelser er. For meg er ikke 
småflasker med kremer og shampoo på 
baderommet luksus. Da vi åpnet Ameri-
kalinjen i fjor vår, gikk vi bort ifra disse 
småflaskene, mens på mange femstjer-
ners hoteller, som for eksempel Kämp i 
Helsinki, som vi overtok i fjor, er det fort-
satt vanlig.

Det er også vanlig at hotellrom skal 
vaskes hver dag. Hvorfor skal vi bytte 
håndklær og vaske når gjesten bor mer 
enn en natt på et hotellrom? I 2017 lan-
serte vi muligheten for at gjesten kunne 
fravelge dette. Vi inngikk et partnerskap 
med Unicef, som går ut på at når gjesten 
velger å ikke få vasket rommet, done-
rer vi penger til en Unicef-kampanje. En 
av kjedene våre har tatt bort donasjo-
nen og sagt at vi er en lavbudsjettkjede, 

- Jeg tror gjestene våre forventer at vi 
som hotellkjede står for visse verdier, sier 
Nordic Choices bærekraftdirektør, Harald 
Bjungstad-Holm.
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mens de to andre kjører dette oppleg-
get fortsatt. I fjor var det over 600.000 
gjester som valgte en ekstra natt uten 
romvask. Det gir også utslag på mindre 
bruk av vann og kjemikalier, sa Nor-
dic Choices bærekraftdirektør, Harald 
Bjungstad-Holm. n

NBTA
Norwegian Business Travel Associa-
tion (NBTA) er et nettverk for travel 
managers og leverandører innen 
forretningsreisebransjen. Formålet 
er å skape større innsikt og forstå-
else av travel management og for-
retningsreiser som et kompetan-
seområde. Dette gjøres gjennom 
aktiv deltagelse og engasjement i 
foreningens arrangementer, blant 
annet fag- og medlemsmøter, hvor 
kompetansedeling og relasjons-
bygging står i sentrum. På denne 
måten kan ulike virksomheter få 
kontroll over sine reisekostnader 

og få mest mulig 
ut av sitt reise-
budsjett. I tillegg 
er det viktig å 
skape sikkerhet 
og tilfredshet for 
de reisende. 

Unicef-kampanje provoserte
Nordic Choice gir 10 kroner til Unicef hver gang et rom ikke vaskes. Det pro-
voserte flere av deltagerne på NBF-møtet, de mente beløpet var for lite og at 
Nordic Choice hadde større økonomisk fordel enn Unicef, selv om gjestene fikk 
inntrykk av det motsatte. Noen etterlyste også at gjestene kunne velge ved be-
stilling, om de ønsket vask og at de kunne få rabatt hvis de ikke ville ha det. En 
slik ordning ville også gjøre det lettere å administrere housekeeping, fordi man 
da ville ha oversikt på forhånd om hvor mange rom som skulle rengjøres. Andre 
mente at gjestene kunne henge ut skiltet om at de ønsket rengjøring hvis de 
ønsket det, mens de som ikke hadde gjort det ikke fikk daglig rengjøring. 

ill: Sweetdreams

Green Rehab fortsetter på Comfort Hotel
Fra midten av september til slutten av 
november i fjor inviterte Comfort Ho-
tel alle gjester til å sjekke inn på Green 
Rehab for å lære mer om hotellkjedens 
miljøtiltak, samt engasjere seg for å 
skape enda mer miljøvennlige hotel-
lopphold. På alle kjedens 34 hoteller 
ble gjester og besøkende møtt av enkel 
informasjon om blant annet arbeidet 
med å redusere bruken av plast, mat-
svinn og farlige kjemikalier, gjennom 
postere og flyere i relevante områder 
på hotellet.

- Da vi i 2018 annonserte at vi sjekket 
oss inn på rehab for plastmisbruket 
vårt, så vi at vi også gjør mange andre 
fantastiske tiltak for miljøet, som vi ikke 
er gode nok på å kommunisere til gjes-
tene våre. I 2020 er det ingen tvil om 
at vi må ta bedre vare på moder jord, 
og det er noe både vi og gjestene våre 
bryr oss om. Å sjekke inn på Green Re-
hab og invitere gjestene med, ble en 
helt naturlig fortsettelse og initiativet 
er blitt tatt veldig godt imot, sier Oscar 
Sandberg, Brand Director for Comfort 
Hotel.

Under Green Rehab-kampanjen ble 
også gjestene ved alle kjedens hotel-
ler tilbudt en valgfri kaffe i miljøvenn-

lig og gjenbrukbar #ComfortGreen-
Rehab-kopp, mot at de delte fra sitt 
opphold på Green Rehab i sosiale me-
dier.

- I kampanjeperioden ble 6000 
#ComfortGreenRehab-kopper med 
våre gjester hjem. Vi synes dette er 
strålende, for det betyr at 6000 kopper 
kan være med å erstatte engangskop-
per rundt om i nordiske hjem og på 
arbeidsplasser. Som et ledd i det vi 
kaller matrevolusjonen, er blant an-
net all kaffe vi serverer gjennom hele 
dagen økologisk. Det er fantastisk, men 
når hotellene i Nordic Choice Hotels 
serverer over 2500 kopper økologisk 
kaffe hver time, må vi også ha fokus 
på hva kaffen serveres i. En del av vår 
forretningsidé er å være “Easy on the 
planet”, og vi mener at initiativet med 
#ComfortGreenRehab-koppene bidrar 
til dette, sier Solveig Voldheim, driftsdi-
rektør for Comfort Hotel.

I tillegg til å informere gjestene om de 
ulike tiltakene og hvorfor de er vikti-
ge for miljøet, inviterte Comfort Hotel 
gjestene til å bidra med sine kunn-
skaper og ideèr. Gjennom en egen lan-
dingsside og muligheten for å levere 
sine tips direkte på hotellene, kom det 

inn nærmere 1500 forslag på hvordan 
de kunne bli enda mer miljøvennlige. 
Målet er å kunne implementere flere 
av disse tipsene på hotellene i løpet 
av året, og på planen står blant annet 
å teste ut vannmålere i dusjen tilkoblet 
en app som lar gjesten måle, evaluere 
og dele vannforbruket. I tillegg vil det 
bygges et eget Green Rehab-hotell-
rom på et av hotellene, hvor gjesten 
kan sjekke inn på et ekstra miljøvennlig 
opphold med mulighet for å tracke sitt 
eget Co2-utslipp.
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HSMAI Awards 
Emma Järpell og Christopher Gundersen – 
årets unge ledere i hotell- og reisebransjen
Reiselivsåret begynte som vanlig ved at flere hundre bransjefolk og kunder var samlet til HSMAI 
Awards, for å belønne de beste prestasjonene innen events, salg, markedsføring, og ikke minst Årets 
Unge Hotelier, Årets Unge Leder i Reisebransjen og Årets Hotelier. Denne gang foregikk arrange-
mentet på Scandic Fornebu, som leverte topp mat og sømløs service. HSMAIs nye partner, 6.Sans, 
sto for den tekniske gjennomføringen og hadde hentet inn kjente underholdere. Det var meget god 
stemning i salen denne kvelden. Møte- & Eventbørsen foregikk tidligere på dagen, med et interessant 
fagprogram og rundt 50 utstillere fra reisebransjen, de fleste hoteller.

 - Hans Kristiansen (Tekst) / Camilla Bergan (Foto)

– Vi er så stolte over de flotte vinnerne. 
Jeg tror jeg kan snakke for alle, når jeg 
sier at vi er svært takknemlige for at vi 
har så mange bra folk i bransjen i Nor-
ge, som driver utviklingen videre, sier 
HSMAI Region Europes administrerende 
direktør Ingunn Hofseth.

Christopher Gundersen, area revenue 
manager, Scandic Hotels, ble kåret til 
”Årets Unge Leder i Reisebransjen 2019” 
og Emma Järpell, direktør Scandic Kara-
sjok & Sápmi Park, Karasjok, ble kåret til 
”Årets Unge Hotelier 2019”.

Om vinnerne sier juryen:

”Årets Unge Leder i Reisebransjen har 
solid bakgrunn fra forskjellige stillinger 
i noen av våre største reiselivsbedrifter. 
Ifølge kolleger har vi her en tydelig, in-
kluderende og motiverende leder, som 
har gjennomført viktige forbedringer for 
kjeden i året som er gått. Han har konti-
nuerlig fokus på utviklingen av sitt team 
av medarbeidere og satser målbevisst på 
kompetanseløft og effektivisering. 

Årets Unge Leder i Reisebransjen har 
vært arkitekten bak sentraliseringen av 
en strategisk salgs- og bookingavdeling, 
i tillegg har han ledet oppbyggingen av et 
sterkt og velfungerende team innen Area 
Revenue Management. Han har bygget 
sterke og dynamiske team, som hele ti-
den skaper meget gode resultater. 

”Årets Unge Leder i Reisebransjen 
2019” er Christopher Gundersen, Area 
Revenue Manager, Scandic Hotels.”

”Årets Unge Hotelier har på relativt få år 
rukket å samle erfaring fra ulike deler av 
reiselivsbransjen. Målet har vært å skaffe 
seg bredest mulig kompetanse. Vi har å 
gjøre med en svært energisk hotelleder, 
som liker å stå på for å gi gode hotellopp-
levelser til gjestene, og å få medarbeider-
ne til å jobbe godt sammen. 

Hun er nå i sin første direktørstilling og 
har levert meget gode resultater. Hotel-
let har blant annet forbedret scoren på 
gjestetilfredshet, og har i lengre tid ligget 
på topp i kjeden med disse resultatene. 
Årets Unge Hotelier legger også stor vekt 
på å jobbe sammen med lokalsamfunnet, 
for at destinasjonen skal bli mer synlig, til 
glede både for eget hotell og andre.

”Årets Unge Hotelier 2019” er 
Emma Järpell, direktør Scandic 
Karasjok & Sápmi Park, Karasjok.”

Finalistene, fra venstre: Martine A. Landbakk, Ingeborg Sandberg, Martinus 
Helland, Emma Järpell, Simon Barman-Jenssen og Christopher Gundersen. 
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Juryen har bestått av:
Morten Thorvaldsen (juryleder) 
konserndirektør hotell og 
restaurant, Thon Hotels

Torgeir Silseth 
konsernsjef, Nordic Choice Hotels

Morten Malting 
district director, Oslo, 
Scandic Norge 

Josefine Janson 
director human resources, Norway, 
Radisson Hotels Norway AS

Lise Raanaas Haavind 
produktsjef, Pals

Kjersti Ruud Walaas 
faglig studieleder Bachelor 
i Reiselivsledelse og 
opplevelsesutvikling, 
Høyskolen Kristiania

Hans Kristiansen 
redaktør, Hotell, Restaurant 
& Reiseliv (HRR)

Prisene
«Årets Unge Hotelier» og «Årets Unge 
Leder i Reisebransjen» arrangeres av 
HSMAI, i samarbeid med HRR og andre 
samarbeidspartnere fra reiselivsbran-
sjen og ellers.  

Prisene deles ut årlig, og blir tildelt 
unge ledere som har utmerket seg 
spesielt det siste året, enten ved ek-
sepsjonelt gode resultater i sin jobb, 

eller som har vært spesielt nytenken-
de i sin virksomhet og lederrolle. Kan-
didater blir vurdert i forhold til karri-
ereløp, i tillegg til årets prestasjoner.

Formålet med prisene er å fremme 
resultatorientert og nytenkende le-
derskap blant unge ledere, samt å fo-
kusere på viktigheten av lederrollen i 
hotell-, restaurant- og reiselivsbedrif-
ter.

Årets Unge Hotelier 2019, Emma Järpell og Årets Unge Leder i Reisebransjen 2019, 
Christopher Gundersen.

En uvirkelig følelse
– Å vinne en pris som dette er nesten 
uvirkelig. Det føles som i går at jeg satt 
på skolebenken som 18-åring og satte 
meg et mål om å bli hotelldirektør innen 
min 30-års dag. Et mål jeg nådde med 5 
ukers margin og som dessuten tok meg 
til hjertet av Finnmark og hjertet av Sáp-
mi Karasjok. Denne prisen deler jeg med 
hele mitt hotell og mitt team. Sammen 
har vi skapt en herlig arbeidshverdag fylt 
med latter, glede og fantastiske gjeste-
opplevelser, sier Emma Järpell. 

– Jeg syns først og fremst det er stort 
å bli nominert til prisen som ”Årets Unge 
Leder”. Jeg er stolt av det vi som team, 
på både Leisure Desk og Revenue, har 
oppnådd gjennom fokus på struktur og 
samarbeid i et år med mye endringer. Å 
vinne denne prisen er for meg et symbol 
på at vi jobbet målrettet som avdeling 
og ikke minst at vi lykkes med å tilpasse 
oss til endringer i markedet. Jeg er takk-
nemlig til mine gode kollegaer i Scandic 
for denne prisen, sier Christopher Gun-
dersen. n

De andre finalistene var:

Simon Barman-Jenssen,  
meeting & event manager,  
Clarion Hotel The Edge
Simon er en sterk leder for sitt team og 
en svært viktig ressurs for Clarion Hotel 
The Edge. Han er alltid sulten på å utvikle 
både seg selv, teamet og hotellet, men 
også Tromsø og Nord-Norge som reise-
livsdestinasjon.

Martinus Helland, 
hotellsjef, Ydalir Hotel
Martinus har vært uvurderlig i arbeidet 
med  å etablere Ydalir som et ekstraor-
dinært hotell, med et meget godt om-
dømme. Han strekker seg alltid litt ekstra 
for å overgå gjestenes forventninger, og 
lykkes med det.

Martine A. Landbakk, 
resepsjonssjef, Thon Hotel Storo
Martine leder resepsjonsteamet på Thon 
Hotel Storo, slik at de yter maksimalt når 
det gjelder service og oppnår topp score 
på gjestetilfredshet. Hun er kjent for sin 
energiske lederstil, og inkluderende og 
profesjonelle  holdning til både kolleger 
og gjester.

Ingeborg Sandberg,  
hotel manager, Clarion Hotel Oslo
Ingeborg har gjort en betydelig innsats i 
pre-opening fasen og under oppstarten 
av Clarion Hotel Oslo. Hun er opptatt av 
kvalitet i alle ledd, noe som vises godt 
i alle avdelinger hun har ansvar for. En 
dedikert leder som virkelig brenner for 
hotellet og for bransjen. 

HSMAIs leder, Ingunn Hofseth, ønsket 
hundrevis av bransjefolk velkommen til 
årets HSMAI Awards.
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HSMAI Awards - Eventprisene 2019

Beste Event + IMC
Gull gikk til Scandic Hotels med Race for Sustainability, Ar-
ctic Race of Norway 2019.

Juryens begrunnelse: ”Prisen deles ut til den som demon-
strerer bruk av event som hovedstrategi og i markedskom-
munikasjon. Vinneren har utviklet et event, som en integrert 
del av en strategi for å synliggjøre sin satsning på miljø og 
bærekraft. Gjennom å involvere publikum og lokalsamfunn, 
har vinnerens styrket sin posisjon i markedet.” 

– At vi blir hedret i kategorien «Sosialt ansvar» betyr mye 
for oss. I Scandic brenner vi for å støtte lokalsamfunnet vi 
er en del av, og tilgjengelighet og inkludering er en av våre 
hjertesaker. At vårt engasjement blir lagt merke til og ikke 
minst at det vi gjør bidrar til å skape faktiske endringer i 
samfunnet, er vi utrolig stolte over, sier Tine Birkeland 
Westby, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Scandic 
Norge.

Beste destinasjonutviklings-event
Gull for Beste destinasjonsutviklings-event gikk til Beitostø-
len Resort og DestinasjonsKirurgene, for det spektakulære 
snøskulptureventet Helt Konge.

Juryens begrunnelse: ”Prisen deles ut til den som har ut-
viklet og markedsført et event som blir kilden til historie-
fortellingen om destinasjonen. Vinneren har tatt utgangs-
punkt i en lokal ressurs, hentet inn internasjonal ekspertise, 
og utviklet et event som vokste frem over flere uker, med 
stigende spenningskurve. Medieeksponeringen både nasjo-
nalt og internasjonalt, har bidratt til å sette destinasjonen på 
kartet som stedet med verdens største snøskulpturer.

Årets Reiselivsmarkedfører
Destinasjon Trysil ble kåret til Årets Reiselivsmarkedsfører 
2019.

Juryen uttalte:

” Vinneren har bygget sten på sten, vært kreativ og tenkt 
utenfor boksen. I år leverer vinneren et konsept som en 
samstemt jury jubler over! Budsjettet har vært lavt, men re-
sultatene er formidable. De brukte sosiale medier for å fin-
ne verdens yngste regissør, og Oliver har levert en historie-
fortelling om destinasjonen som går rett i hjertet og utløser 
reiselyst. Det handler om opplevelser fortalt gjennom Oliver 
sin regi og der hans egen familie spiller hovedrollene. Den 
opprinnelige vinterdestinasjonen er nå satt på kartet i som-
mersesongen. Godt jobbet! Vinneren er Destinasjon Trysil.”

Årets Reiselivsmarkedsfører ble Destinasjon 
Trysil. Foto: Camilla Bergan.

Beitostølen Resorts snøskulpturfestival ble kåret til beste 
destinasjons utviklings-event. Bjørn B. Jacobsen fra 
Destinasjons kirurgene, Bjørnar Hovi fra Beitostølen Resort, 
Øyvind Loven og Ingunn Elvekrok, førsteamanuensis ved 
Universitetet i Sørøst-Norge. Foto: Camilla Bergan.

 Markedsavdelingen i Scandic Norge. Foto: 
Camilla Bergan.
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Årets selger
Christine Kausland, Director of Sales på Clarion Hotel the 
Hub, ble kåret til “Årets selger 2019”. I sin begrunnelse sier 
juryen: ”Årets selger defineres av sine kolleger som en dyk-
tig lagspiller som løfter hele salgsteamet med høyt enga-
sjement og kvalitet. Årets selger har lagt ned utallige rei-
sedøgn og arbeidstimer som resulterte i at hotellet overgikk 
sitt skyhøye salgsmål, allerede 3 måneder før åpning. Årets 
selger leder et inne salgsteam med 3 selgere og har person-
lig bidratt med nesten 50% av kontraktsverdi før åpning av 
hotellet. Årets selger har satt byen og hotellet sitt på kartet 
gjennom godt samarbeid med VisitNorway, dette har igjen 
bidratt til at byen og hotellet har fått mange internasjonale 
kongresser. Årets selger jobber for Norges største hotell med 
hele 810 rom og konferansekapasitet til 1150 personer.” 

Christine Kausland (nr.3 fra venstre) og de andre finalistene til 
”Årets Selger 2019”. Foto: Camilla Bergan.

Anne-Margrethe Tveit - Årets Hotelier 2019
Som i tidligere år, ble også prisen 
Årets Hotelier, som HSMAI og Cornell 
Hotel Society Chapter Norway står bak, 
delt ut på HSMAI Awards.  

Anne-Margrethe Tveit, direktør på  
Quality Hotel River Station i Drammen, ble 
kåret til ”Årets Hotelier”. Hun får, som vin-
nerne hvert år, delta på to ukers GMP kurs  
(General Manager Program) ved School 
of Hotel Administration, Cornell University, 

New York, med alle utgifter dekket, takket 
være sponsorer i hotell- og reiselivsbran-
sjen og leverandører til bransjen.

I sin uttalelse sier juryen: ”Årets Hotelier 
har hatt hotellbransjen som sin arbeids-
plass i en årrekke. Vinneren beskrives 
som en sterk og tydelig leder, med stor 
arbeidskapasitet. Hele tiden er målet å gi 
gode opplevelser for gjestene. Gjennom 
sin yrkeskarriere har Årets Hotelier ledet 
hoteller i forskjellige segmenter og av for-

skjellig størrelse, både veletablerte og nye. 

”2019 var et ekstra travelt år. Etter å ha 
avsluttet et stort utbyggingsprosjekt, ble 
hun satt til å lede et helt nytt hotellpro-
sjekt, som åpnet dørene på slutten av året. 
Her fikk hun brukt sin lange erfaring både 
innen hotellutvikling, salg og rekruttering. 
Da hotellet åpnet, var ordrebøkene alle-
rede velfylte. Dette er en hotelleder med 
masse energi, mot og begeistring.” 

Årets Hotelier 2019, Anne-Margrethe Tveit, 
med juryens Lise Raanaas Haavind og 
Morten Thorvaldsen.

De andre finalistene var:

Lisa Blom 
hotellsjef, Nyvågar Rorbuhotell – by 
Classic Norway Hotel

Lisa har en sterk evne til å tenke lang-
siktig strategi for sin bedrift, Nyvågar 
Rorbuhotell – by Classic Norway Ho-
tels. Hun har greid å øke omsetningen 
betraktelig på få år, ved å satse på se-
songutvidelse, noe som vises i resulta-
tet for 2019.

Gro Lillian Larsen Strømme 
hotelldirektør, Thon Hotel Arena, 
Lillestrøm

Gro Lillian har klare og tydelige mål for 
hotellet og teamet hun leder. Thon Ho-
tel Arenas service- og kvalitetsmålin-
ger har gjennom lengre tid vist svært 
gode resultater, noe som gjenspeiles i 
hotellets økonomiske resultater.

Kjetil Vassdal 
adm. direktør, Scandic Nidelven

Har markert seg som en av landets 
fremste hotelledere. Under hans le-
delse har Scandic Nidelven hatt øken-
de RevPAR og bunnlinjen er en av de 
beste i kjeden. I 2019 har han gjort en 
stor innsats med å bygge et nytt, godt 
lederteam, slik at hotellet har levert 
som aldri før.

Guro Øsmundset 
general manager, Radisson Blu Hotel & 
Conference center, Oslo Alna

Har opparbeidet seg stor erfaring og 
passion for hotelldrift, og utfører et 
formidabelt arbeid, både som hotelier 
og motiverende leder. Som GM på Ra-
disson Blu Hotel & Conference Center, 
Oslo Alna, har hun og teamet forbedret 
både produkt, kvalitet og resultater.

De andre finalistene til ”Årets Selger 2019” var:

Petter Johan Sandven, Sales Manager, Clarion Hotel & 
Congress Oslo Airport/Comfort Hotel Runway

Maiken Svendsrud, Account Manager, Radisson Hotel Group

Shega Januzi, Sales Manager, Thon Hotels
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Vil eie og drive de beste 
campingplassene i Norge
I desember i fjor kjøpte Topcamp enda en av Norges best kjente campingplasser, Sjøsanden ved 
Mandal, dermed har de seks av landets mest populære campingplasser, men det stopper ikke med 
det.  - Vårt mål er å bygge opp en kjede, der vi skal eie og drive de beste campingplassene i Norge. Vi 
har nå seks store campingplasser og neste mål er å få seks til, sier gründeren Thorstein Berg. 

 - Hans Kristiansen (Tekst)

Campingmarkedet i Norge er i vekst, ikke 
minst bobilsegmentet. Det interessante 
er at veksten også kommer i skulderse-
songene, det gjelder også utenlandske 
gjester, spesielt fra Tyskland. Det skyldes 
at både hytter og sanitæranlegg nå hol-
der en mye høyere standard enn tidlige-
re.

- På Bogstad bygger vi nå nytt ser-
vicebygg og 12 rekkehytter, hyttene skal 
være klare til sommeren, mens service-
bygget skal stå ferdig neste vinter. I fjor 
sommer åpnet vi ny Kiwi-butikk. Nå job-
ber vi sammen med Odd Ivar Solvold for 
å få til et attraktivt restaurantkonsept. 
Restauranten, på 450 kvm, får utsikt 
til Bogstadvannet. Det blir en blanding 
av brasseri/bistro/bakeri, åpent hele 
dagen. En del av restauranten blir som 
et grendehus, der det blir mulig å avhol-
de møter og arrangere selskaper. Vi har 
allerede fått henvendelser fra tre-fire 
restaurantgrupperinger som ønsker å 
drive der, og kommer til å velge opera-
tør til sommeren, restauranten skal stå 
klar neste vinter. Vi tror potensialet for 

et godt serveringsted i dette området er 
kjempestort. Restauranten bør komme 
opp i en omsetning på mellom 35 og 40 
millioner kroner i løpet av 2-3 år. Vi har 
til nå investert rundt 50 millioner kroner 
på Bogstad og regner med å komme opp 
i 150 millioner når alt står ferdig. 

På Sjøsanden har vi også en restau-
rant, Stjerna, som drives av Mandalitten 
Restaurantdrift. Vi skal fokusere på det vi 
er gode på, og så får vi med oss de som 
er gode på restaurantdrift til å gjøre det. 

Vi budsjetterer med en omsetning på 
rundt NOK 100 millioner i 2020 på de 
seks plassene vi har per i dag. I løpet av 
2020 satser vi på å få to til fire nye cam-
pingplasser inn i Topcamp, og så øke vi-
dere etterhvert, så det begynner å bli litt 
størrelse på virksomheten, sier Thorstein 
Berg.

Det bygges ikke nye campingplasser
- Dagens campinggjester har høye krav 
til komfort og service. Vi ser etter nye 
plasser som raskt kan forbedres til et 
relativt høyt nivå. Det må også være at-

traksjoner i nærheten, vi skal ikke bygge 
selve destinasjonen. I Ål har vi bygget 
destinasjonen, mens for eksempel på 
Bogstad har vi alt rundt oss. Mange av 
campingplassene er lokalisert på fan-
tastiske steder, med flott natur, strender, 
etc. 

Vi tenker nå litt rundreisekonsept, så 
det naturlige er at vi beveger oss mot 
Vestlandet og litt nordover i Midt-Norge. 
Vi har fått en god del henvendelser etter 
at vi er blitt litt kjent og er i dialog med 
noen. 

Det bygges ikke nye campingplasser, 
så når vi skal ekspandere er det eksis-
terende plasser vi snakker om. Vi ser et-
ter plasser med utviklingspotensiale, der 
vi kanskje må investere noe for å heve 
kvaliteten, slik vi nå har forpliktet oss til 
å gjøre på Sjøsanden. Der skal bl.a. sa-
nitæranlegget oppgraderes kraftig. Et-
terhvert vil det også komme flere hytter 
med høyere standard. På Sjøsanden har 
vi en 40 års festekontrakt med Mandal 
kommune, vi eier bygningene og står 
for driften. Totalt skal vi investere NOK 

I desember i fjor kjøpte Topcamp enda en av Norges 
best kjente campingplasser, Sjøsanden ved Mandal.

Topcamp fakta
Topcamp, tidligere Bestcamp Feriepar-
ker. Består i dag av: Hallingdal Feriepark, 
Bogstad Camping, Ekeberg Camping, 
Mjøsa Ferie- og Fritidssenter, Onsaker-
vika, Sjøsanden. 

Største aksjonærer: Thorstein Berg/Ål 
Folkepark og Ferieland, Rune Stokke/
Stokke Industri, Halgrim Thon/Hathon 
Holding, Braganza.
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På Mjøsa Ferie- og Fritidssenter har Topcamp kjøpt 100 mål ekstra 
og har planer om en temapark og nye hytter.

Store 
campinginvesteringer
Investeringsfondet Norvestor Equ-
ity, med base i Oslo, kjøpte for tre 
år siden aksjemajoriteten i det 
svenske campingkonsernet Nordic 
Camping & Resort (NCR), som den 
gang hadde 15 campingplasser. 
De øket senere med ytterligere 11 
plasser. I fjor kjøpte Nordic Cam-
ping den andre store aktøren i det 
svenske campingmarkedet, First 
Camp, med 13 plasser i Sverige og 
en i Danmark, for SEK 550 millioner. 
Nordic Camping er dermed Norden 
største campingselskap med for ti-
den 40 plasser, rundt 1500 hytter 
og en omsetning på i overkant av 
SEK 400 millioner. 

- I løpet av 2020 satser vi på å få to til fire 
nye campingplasser inn i Topcamp, og så 
øke videre etterhvert, sier Thorstein Berg.
Foto: Gaute Iversen

- Når vi foretar betydelige investeringer, er 
det viktig å få til drift så store deler av året 
som mulig, sier Torbjørn Slåtto i Topcamp.

Hallingdal Feriepark ligger i Ål, midt i mellom Oslo og Bergen. Den 
helårsåpne femstjernes ferieparken har flere ganger blitt anerkjent 
som landets flotteste. 
Foto: Paul Lockhart

30 - 50 millioner der de neste fire-fem 
årene. På Mjøsa Ferie- og Fritidssenter 
har vi kjøpt 100 mål ekstra og har planer 
om en temapark og nye hytter, her er det 
snakk om investeringer på vel 50 millio-
ner kroner de neste to årene. Men det er 
lønnsomt å investere i  komfortable hyt-
ter, på Hallingdal Feriepark har hyttene, 
som koster NOK 1,2 millioner å bygge, en 
årlig omsetning på rundt NOK 300.000 
per hytte, så vi får innsatsen tilbake på 
fire år, sier Thorstein Berg.  

Konsolidering i camping
Torbjørn Slåtto ble ifjor ansatt som kom-
mersiell leder, han har solid bakgrunn i 
reiselivsbransjen fra både turoperatører, 
charter og hotellkjedene First og Nordic 
Choice. Hans familie har i mange år dre-
vet Onsakervika Camping ved Hønefoss, 
som ble kjøpt av Topcamp i fjor. 

- Jeg har lenge etterlyst en konsolide-
ring i campingbransjen i Norge, den er 
alt for fragmentert, med stort sett små, 
familieeide plasser. I nesten alle andre 
land er det større kjeder og strukturer i 

bransjen. De fleste har nok med sitt og 
alle prøver å være like gode på distri-
busjon, HR og teknisk drift. Kravene til 
de som driver campingplasser skjerpes 
hele tiden, de som driver en middels stor 
campingplass må forholde seg til rundt 
17 forskjellige offentlige kontrollorganer, 
det er omtrent som å drive et hotell med 
200 rom. På distribusjonssiden er også 
kravene blitt større, samtidig som man 
skal være vertskap, sier Slåtto.

- Den digitale verden stiller store krav 
kompetanse og bakgrunn som mange av 
driverne ikke har per i dag. Derfor byg-
ger vi hele kjedestrukturen på at vi kan 
inkludere campingplasser, uansett hvil-
ket pms-system, de har. Vi tilbyr felles 
branding, innkjøp, lojalitetsprogrammer, 
distribusjonssystemer, med mere. Mål-
setningen er å gjøre hverdagen for dri-
verne enklere, slik at de kan fokusere på 
den viktige vertskapsrollen. Vi har også 
nylig ansatt en driftssjef med lang erfa-
ring fra camping, dermed har vi en god 
plattform for videre vekst. 

Når vi foretar betydelige investeringer, 

er det viktig å få til drift så store deler av 
året som mulig. På årsbasis er det natur-
lig nok flest norske gjester, etterfulgt av 
tyskere og nederlendere. 

Vi tar oss av markedsføring og det 
meste som har med IT å gjøre, HR-funk-
sjoner,  økonomi og drift. Vi kommer til å 
legge på flere tjenester etterhvert. Vi har 
en ambisjon om å samle ganske mange 
campingplasser i Topcamp, kanskje totalt 
mellom 30 og 40 plasser på sikt. Vi setter 
jo høye kvalitetskrav, så antallet begren-
ser seg. Plassene må ha utviklingspoten-
sial og en viss minimumsomsetning, så vi 
sier ofte nei takk. 

Internasjonalt er det stor utvikling 
innen camping, i Nederland og Tyskland 
står camping spesielt sterkt. Også i Ita-
lia foregår det mye, der er det kommet 
mange avanserte campingplasser, noen 
tilbyr for eksempel spa. I Nederland har 
de campingplasser med hotell integrert 
og er mer et slags resort. Wifi er et must, 
det må være trådløst nett overalt på 
dagens campingplasser, avslutter Tor-
bjørn Slåtto. n
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Nye tall fra analysebyrået Capia viser at norske myndigheter kunne fått omkring en halv milliard 
kroner i skatt av Airbnb-utleie i 2019. 

Capia estimerer i en rapport at inntek-
tene til utleiere gjennom Airbnb gikk fra 
2,3 milliarder kroner i 2018 til 3 milliarder 
i 2019. Det er en økning på over 30 pro-
sent fra året før. Capia beregner at den 
totale skatten av leieinntektene skulle ha 
vært på 462 millioner kroner i 2019. 

Viktig seier for NHO Reiseliv
Fra og med 1. januar 2020 ble det ende-
lig innført obligatorisk innrapporterings-
plikt for Airbnb. Dette er et viktig gjen-
nomslag for NHO Reiseliv, som i flere år 
har kjempet for at inntektene fra Airbnb 
skal bli innrapportert og skattlagt. 

Ifølge Capia var det i 2019, 30.658 uni-
ke verter som leide ut bolig minst én 
gang gjennom Airbnb. Medianinntekten 
for disse var 44.068 kroner. Frem til nå 
er det ingen som vet om de som har leid 
ut boligen sin gjennom Airbnb faktisk 
har betalt skatt, og hvor stort omfanget 
egentlig har vært. 

Formidlingsselskapet er nå pliktig til å 
sende inn rapport på hver enkelt utlei-
er i Norge til skattemyndigheten, på lik 
linje med arbeidsgiver. Dermed blir det 
betydelig vanskeligere å unndra skatt, 
konkurransen mellom hotellene og Airb-

nb blir på et mer rettferdig grunnlag og 
myndighetene får mulighet til å sjekke 
om de får den skatten de har krav på.   

Store skatteinntekter skulle 
gått til kommunene 
Innføringen er også svært positiv for 
kommunene, som nå vil få en bedre og 
bredere oversikt over omfanget av kor-
tidsutleie i egen kommune. Det vil bli 
lettere å konstatere om utleien er i tråd 
med lokale reguleringsvedtak og om 
utleier holder seg innenfor reglene for 
maks-tak for utleie. 

Det ligger store potensielle inntekter 
i Airbnb-utleie for kommunene. Siden 
2017 har skattesatsene vært 22 prosent 
personskatt, beregnet av 85 prosent av 
leieinntektene – utover minimumsbelø-
pet på 10.000 kr. Litt over halvparten av 
personskatten skal gå til kommunene. 
Det vil si at kommunene skulle fått inn 
242 millioner i skatt fra Airbnb-utleie i 
2019. Dette er en økning fra 181 millio-
ner i 2018. 

Airbnb anslås å utgjøre like mange 
senger som halvparten av alle hotellsen-
gene i Norge. I mindre kommuner – der 
Airbnb er svært utbredt – vil skatteinn-

tektene kunne gå til investeringer i bedre 
tilrettelegging og infrastruktur, for å til-
rettelegge for et voksende reiseliv, som 
man i dag ikke har statistikk og oversikt 
over, grunnet manglende rapportering 
hittil. n

Nær en halv milliard i mulige skatte-
inntekter fra Airbnb-utleie i 2019

Kjære annonsør! 
Materiellfrist til neste 
utgave HRR nr. 2 - 2020 
er 20. mars 2019

HOTELL, 
RESTAURANT 
& REISELIV

Airbnb anslås å utgjøre like mange senger 
som halvparten av alle hotellsengene i 
Norge.

PRESIDENTENS SPALTE
I denne spalten kommenterer presidenten i NHO Reiseliv, Ole Warberg, aktuelle saker og utfordringer i reiselivet.

24



Mondelez Norge AS
Johan Throne Holsts plass 1, P.O. Box 6658 Rodeløkka, 0502 Oslo Norway
Tel. +47 22 04 40 22, www.mdlznordic.com

NYTT
formaT
NYTT
formaT

SSSkap gode øyeblikk

Freia Sjokoladesaus
6 pk à 1 200 g

EPD

971267

EPD

Freia Bakepulver  
3 pk à 1 000 g

2774024 

EPD

Freia Sjokoladedrikk 30-pk
8 pk à 960 g

5316732 

EPD

Freia Regia Kakao  
2 pk à 1 000 g

517086

EPD

Freia Twist-sylinder
4 pk. á 1,5 kg

4516209 

EPD

Toblerone Tiny mix-sylinder  
4 pk. á 904 g

4300307 

EPD

Freia mix sjokoladebox 
(224 stk.) 1 stk. á 5,9 kg

1702596 
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Ekornes og Måndalen  
samarbeider om nytt hotellkonsept
Ekornes og Måndalen har de siste tre årene levert møbler til en rekke Radisson Blu hoteller 
i Skandinavia. Gjennom disse prosjektene startet samarbeidet om å utvikle et eget konsept. 

- Vi komplementerer hverandre på den 
måten at vi har produkter mot hoteller, 
som fører til at vi sammen kan tilby en 
mer komplett løsning. Tanken bak kon-
septet er å forenkle prosessen for hotel-
ler, og samtidig tilby norske kvalitetspro-
dukter, direkte fra produsent til hoteller, 
uten fordyrende mellomledd, sier salgs-
sjef Ole Bjørn Roald i Ekornes. 

- Dette designkonseptet er helt 
nytt og ble første gang introdusert på 
Gress-messen i januar, vi opplevde stor 
interesse fra hotellbransjen. Vi har sam-
arbeid med flere norske produsenter, slik 
at vi sammen kan levere nøkkelferdige 
løsninger. Konseptet består av tre ulike 
designpakker i ulike prisklasser; Stamme, 
Kongle og Krone. Hver pakke leveres i 
tre forskjellige farvekoder og det er ulik 
sammensetning av produkter innen hver 
pakke. Dette er nye og spennende pro-
dukter, skapt med tanke på bærekraft. Vi 
har alt samarbeidsklynger innen maritim 
sektor, men dette er det første samar-
beidsprosjektet i sitt slag som vi kjenner 
til, der produsenter samarbeider om å 
levere ferdige pakkeløsninger direkte fra 
produsent til sluttkunde. Høy kvalitet, 
fleksibilitet og kort verdikjede, noe som 
gir besparelser for kundene, sier Roald.  

- Produsentene ønsker å være et al-
ternativ med skandinaviske produkter 
og design til konkurransedyktige priser. 
Designpakkene skal passe inn i de fles-
te hoteller, fra enkel standard til de mer 
eksklusive, der de har gitt de forskjellige 
designpakkene forskjellig innhold til en 

fast pris. Prosessen er forenklet for ho-
telleierne og det hele er enkelt å mon-
tere. 

Dette konseptet kan være aktuelt både 
for store kjeder og frittstående hoteller, 
og lanseres nå i hele Norden.

Hotellkonseptene
- Nå kan vi levere alt. Vi har knyttet til 
oss flere produsenter, blant annet Gud-
brandsdalens Uldvarefabrik på møbel-
tekstil, sier Sigbjørn Sørlie fra Måndalen. 

Måndalens og Ekornes’ komplette ho-
tellrom gjør det lettere å velge hvordan 
ditt hotell skal se ut. De leverer ferdig 
innredede rom innenfor ulike prisklas-
ser og med tre forskjellige farvevalg. Alle 
rommene har gjennomgående høy kva-
litet på alle  møbler, gardiner, møbelstoff 
og tepper. Alt er nøye utplukket og satt 
sammen. Forskjellen ligger i utførelsen 
og detaljene. Løsningene legger vekt på 
å være solide, praktiske, plasseffektive 
og stilrene. 

Stamme er den rimeligste hotellrom-
serien. Her er det lagt vekt på klassiske 
løsninger med kvalitet. Den høye kvali-
teten på platemøblene, er den samme 
som på de to andre seriene. Dette gjel-
der også gardiner, møbelstoff og tepper. 
Tre ulike farver på platemøbler, med 
harmonerende forslag på tekstilfarver 
som gardiner, møbler, sengeoverkast og 
puter. 

Kongle er rom med særpreg. Her er det 
lagt inn mer spesielle detaljer. Treverk 
og svartlakkert stål er kombinert for mer 
særpreg. 

Krone er det mest eksklusive og best 
utstyrte hotellrommet. Her skal det 
være best mulig komfort og det er lagt 
ned mye arbeid i de små detaljene, bl.a. 
sengegavl i kunstlær/hud med integrer-
te nattbord og seng i topp kvalitet med 
LED-belysning i sengegavl, avslutter 
Sørlie. n

Ekornes og Måndalen
Ekornes er den største møbelpro-
dusenten i Norge og eier merke-
navnene Ekornes®, Stressless®, 
Svane® og IMG. Stressless® er et 
av verdens best kjente varemerker 
innen møbelbransjen, mens Ekor-
nes®, Stressless® og Svane® er de 
best kjente innen møbelbransjen i 
Norge. 

Måndalen, tidligere Måndalen tre-
varefabrikk, har mange års erfaring 
med produksjon av ekte og varige 
kvalitetsprodukter i tre, både i seri-
er og ”skreddersøm” for kunder.

Både Ekornes og Måndalen er lo-
kalisert i Møre og Romsdal, de har 
felles showrom i Oslo, Ålesund og 
Måndalen.

Fra venstre: Daglig leder Måndalen, Sigbjørn 
Sørlie.Stående bak, Marius Høyen Gjerde, 
distriktsansvarlig Vest Møre Trøndelag 
Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS.
Sittende, Ole Bjørn Roald, salgsansvarlig 
Hospitality Ekornes. 

Skrivebord fra Måndalen. Skrivebordsstol 
Stressless Laurel med tekstil fra Gudbrands- 
dalens Uldvarefabrikk AS. I hjørnet, Stressless 
London, med justerbar nakkestøtte. 

Konseptet består av tre ulike designpakker i 
ulike prisklasser; Stamme, Kongle og Krone, 
som vist her.
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Lederne har forhandlet frem en god bankavtale på vegne av alle våre 
medlemmer. Som kunde i Danske Bank får du personlig rådgivning 
tilpasset dine individuelle behov, planer og ambisjoner – nå og i fremtiden. 
Når og hvordan du ønsker å møte banken er opp til deg. 

Ta i bruk avtalen på danskebank.no/lederne

Boliglån

eff. rente

2,75 %*pr. 15.01.2020. Boliglån 2,67 % nom. Eff.rente 2,75 %, 2 mill., o/25 år, totalt 2 758 229. 
Forutsetter at låntakere har lønnsinngang og kort- eller regningsbetaling i Danske Bank.

Som medlem i Lederne kan du 
ta snarveien til en bedre rente.
Mens du får kunnskap til å øke, har vi fått renten til å synke.

*



Halvannet år etter første spadetak, er 
Scandic Voss, midt i Voss sentrum åp-
net. Med 215 rom, 770 sengeplasser og 
møtefasiliteter for 350 personer, er dette 
bygdas største hotell. Hotellets sentra-
le beliggenhet, gode mattilbud og topp 
moderne fasiliteter, vil trekke turister, 
forretningsreisende og vossinger.

– Vi er stolte av at Scandic Voss nå står 
klart til å ta imot gjester. Det er vårt ni-
ende hotell i Bergen og omegn, og be-
fester posisjonen vår ytterligere som den 
ledende hotellkjeden i vest. Voss byr på 
et mangfoldig fritidstilbud og fantastiske 
naturopplevelser, og er en populær de-
stinasjon for turister fra inn- og utland. 
Scandic Voss vil bidra til å imøtekom-
me den voksende etterspørselen. Med 
et tilbud som ikke finnes i bygda fra før, 
tror vi hotellet vil trekke nye besøkende 
til Voss, sier Asle Prestegard, fungeren-
de administrerende direktør i Scandic 
 Hotels Norge.

Vegg i vegg med gondolbanen
Med beliggenhet ved siden av jernba-
nestasjonen, er det muligheter for ut-
slippsfri adkomst til Scandic Voss. Hotel-
let ligger dessuten vegg i vegg med den 
nye gondolbanen, som frakter gjestene 
direkte fra døren til skibakkene og fjellet 
på under syv minutter. 

DARK arkitekter lot seg inspirere av 
vestlandsk byggeskikk og materialbruk 
da de tegnet hotellet. Scandic Voss 
fremstår likevel moderne, med en røff 
innredningsstil, som kombinerer møbler 

med forskjellig formspråk. Hotellet har 
allerede stor pågang av helgebookinger. 

- Jeg har gledet meg stort til å åpne 
Scandic Voss, sammen med vårt fantas-
tiske team. Vi er klare til å ønske både 
tilreisende og lokale velkommen til vår 
perle midt blant Voss’ fjell, fjorder og 
opplevelsestilbud, sier hotelldirektør Be-
rit Lunde.

Lokale matprodusenter
Restauranten Haik Grill & Bar har plass til 
150 spisegjester. Her serverer kjøkkenet 
matretter med lokal forankring, på leve-
randørlisten står en rekke produsenter 
fra området.

– På Haik Grill & Bar skal både gjester 
og lokale kjenne seg hjemme. Vi satser 
på kortreist mat, med råvarer fra leve-
randører som Vossabakst, Vossakjøtt, 
Underdals ost, Smalahovetunet, Evan-
ger pølsefabrikk, Hardangergutane, Voss 
bryggeri, Voss fellesbryggeri, med flere, 
sier Lunde.

Scandic Voss har et tett samarbeid 
med det lokale næringslivet og jobber 
blant annet med Destinasjon Voss, for å 
sette Voss på kartet som et bærekraftig 
reisemål. Hotellet skal bli svanemerket 
innen utgangen av første driftsår.

– Voss har satset stort de siste årene. 
Det er utrolig kjekt å få være med og bi-
dra til videre vekst og utvikling. Målet er 
at åpningen av Scandic Voss skal gjøre 
destinasjonen Voss enda mer attraktiv, 
uansett årstid, avslutter hotelldirektør 
Berit Lunde. n

- Voss har satset stort de siste årene. Det 
er utrolig kjekt å få være med og bidra til 
videre vekst og utvikling, sier hotelldirektør 
Berit Lunde.

Scandic Voss 
åpnet –  
gjør destinasjonen 
enda mer 
attraktiv

Hotellet åpnet for gjester 30.januar.
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Restauranten Haik Grill & Bar har plass til 150 spisegjester og 
satser på matretter med lokal forankring.  
Foto: RISS AS, Petter Abrahamsen

Scandic Voss er nærmeste nabo til både jernbanestasjonen og 
gondolbanen.
Foto: Jon Hunnålvatn Tøn

Scandic Voss fremstår moderne, med en røff innredningsstil, som kombinerer møbler med forskjellig formspråk
Foto: RISS AS, Petter Abrahamsen
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Accor med de siste hotelldesign-trender
Farverik kunst, jakten på det lokale og et 
løft til lobbyen. Hotellbransjens hotteste 
designtrender gjenspeiles av endringene 
i gjestenes vaner og forventninger.  Det 
internasjonale hotellkonsernet Accor 
har valgt ut 5 designtrender som preger 
bransjen akkurat nå.

– Hotellets design forteller historien 
om eiendommen og destinasjonen. Arki-
tekturen og estetikken berører gjestene, 
fra de sjekker inn til lenge etter at de har 
sjekket ut, sier Glenn Huskie, SVP Design 
& Technical Services, Luxury at Accor.

1) Lobbyrevolusjonen
Innsjekkingen er den første kontakten 
mellom hotellet og gjestene. I lobbyen 
har man tid til å reflektere over estetiske 
detaljer som kunstverk, designermøbler 
og dynamiske loungeområder – det er 
her hotellet har muligheten for å skape 
et positivt førsteinntrykk. Mens lobbyen 
tidligere kun var et sted for inn- og ut-
sjekking, har den i dag utviklet seg til å 
bli et livlig midtpunkt der design, opple-
velser, mat og drikke møtes for å skape 
inspirasjon.

På Pullman Paris Centre-Bercy blir 
gjestene møtt av et pulserende lobby-
miljø, der den lokale underholdnings- og 
kunstscenen blandes med hverdagen. 
Merkevarens nye konseptopplevelse 
“The Junction at Pullman”, har forvand-
let lobbyen til et sted hvor gjestene kan 
oppleve, sosialisere og jobbe på ett og 
samme sted.

2) Naturen flytter inn
Å finne den perfekte balansen mellom 
naturlig frihet og overdådig komfort, er 
noe mange hoteller streber etter. For å 
skape den rette harmonien, har mange 

hoteller begynt å eksperimentere med 
konseptet innendørs–utendørs. Å viske 
ut grensene mellom inne og ute, er en 
designtrend som vokser blant hotellene, 
ikke minst innen luksussegmentet.

Restaurant Botanist på Fairmont Pa-
cific Rim i Canada, gjenspeiler den fro-
dige naturen i området. I loungebaren 
blir gjestene møtt av et levende grønt-
område, som forener rommet med ve-
getasjonen utenfor. Restauranten har 50 
forskjellige plantearter, inkludert sjeldne 
fruktbusker og matplanter som grønn te, 
kardemomme og ingefær.

3) Jakten på det lokale
Dagens reisende stiller høye krav til au-
tentisitet. En undersøkelse gjort av Fai-
rmont viser at to av tre luksusreisende 
synes det er viktig at hotellet støtter 
lokale håndverkere og kulturer. Mens 
mange reisende velger hoteller som ty-
delig samhandler med den lokale kultu-
ren, gjør hotellene sitt beste for å for-
midle destinasjonens iboende sjel. 

Legacy Yen Tu MGallery gir uttrykk for 
Vietnams rike historie og gamle tradi-
sjoner. Hotellets interiør er håndlaget 
av tradisjonelle materialer, og hvert rom 
har sin egen signatur med tradisjonelt 
preg. Hvert rom har også en uteplass, 
hvor gjestene kan glede seg over glimtet 
av det hellige fjellet Yen Tu.

– Den nye luksusen er det som føles 
ekte. Mange ønsker å oppleve lokale kul-
turer, men samtidig føle at de bidrar til 
å beskytte disse stedene. Denne tilnær-
mingen ser vi spesielt blant mange av 
våre nordiske reisende, som blir mer og 
mer interessert i natur- og økoturisme, 
sier Jan Birkelund, Development & Ope-
rations for Accor i Norden.

4) Farverike design
Nøytrale farvetoner har lenge vært den 
ledende trenden i hotellbransjen. Men 
nå må det dempede og rolige gi plass til 
det farverike og energiske. Stadig flere 
hotelldesignere og arkitekter velger nå 
i stedet å lage nye hotellkonsepter med 
sterkere farver.

SO/Bangkok har hentet sin designin-
spirasjon fra de fem elementene – vann, 
jord, tre, metall og ild. I hotellets vik-
tigste områder, som barene og restau-
rantene, er det valgt ildrødt for å skape 
en dynamisk atmosfære med et varmt, 
energisk og livlig uttrykk.

5) Det finnes alltid rom for velvære 
Helseområdet vokser seg sterkere for 
hvert år, enten det er snakk om ferie el-
ler forretningsreise. Å kombinere hotel-
loppholdet med det beste innen fysisk 
og mentalt velvære – treningsstudio, 
kroppsbehandlinger, spa-opplevelser og 
mental avkobling – er noe mange rei-
sende ser etter når de bestiller hotell.

Mövenpick BDMS Wellness Resort i 
Bangkok tilbyr perfekt harmoni av kom-
fort og restitusjon i hjertet av Asias mest 
populære bydestinasjon. Blant fasilitete-
ne finnes en rekke sunne restauranter, 
med alt fra organiske smoothier til glu-
tenfrie bakverk. Det er også direkte til-
gang til BDMS Wellness Clinic, hvor gjes-
tene kan velge mellom et bredt spekter 
av medisinske kurer og individuelt til-
passede helseprogrammer. n

Legacy Yen Tu Mgallery by Sofitel. Hotellets interiør er håndlaget av tradisjonelle materialer.
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Satser stort 
på wellness
Grønne smoothies, akrobatisk pilates og spirituell mindful-
ness. I takt med utviklingen av hotellopplevelser, får wellness 
stadig mer plass blant tilbudet til gjestene. Accor har lenge 
satset på velvære, og baner ofte vei for å integrere helse og 
velvære i gjesteopplevelsen. I en ny rapport, har hotellkje-
den undersøkt hvilken rolle wellness spiller for hotellnærin-
gen og hvordan disse tilbudene kan ta reisebransjen til nye 
høyder.

Undersøkelsen It’s a Wellness World: The Global Shift Sha-
king up Our Business, viser at 77 prosent av forbrukerne tar 
aktive valg i hverdagen for å bevare god helse. Sunn kost og 
aktiviteter for å mestre stress, nevnes som noen av eksem-
plene. I tillegg sier omtrent 56 prosent av luksusreisende at 
de streber etter å bli enda sunnere det kommende året. Un-
dersøkelsen viser også hvordan forskjellige økonomiske og 
sosiale faktorer driver utviklingen rundt om i verden.

– Målet vårt er å få gjestene våre til å oppleve en følel-
se av velvære under oppholdet og å sjekke ut mer uthvilte, 
sunnere og gladere enn da de sjekket inn. En fornøyd gjest 
føler seg mer inspirert til å komme tilbake til hotellet senere, 
sier Emlyn Brown, Global VP for Wellness i Accors luksus- og 
premiumsegmenter.

Flere av Accors ledende hotellmerker har en lang historie 
innen helse og velvære. Der jobber man nå aktivt for å ta nye 
skritt, i tråd med utviklingen:

Raffles Hotels & Resorts bruker forskjellige Feng Shui- og 
biofiliateknikker for å skape ro og balanse på hotellene sine. 
Varemerket har også investert i forskjellige søvnbehandlin-
ger, der gjestene får hjelp av aromaterapi og ansiktsmasker 
for oppnå en god natts søvn. De har i tillegg spesialdesigne-
de restaurantmenyer, som bidrar til god tarmhelse og mot-
virker jetlag hos reisende.

Hos Fairmont Hotels & Resorts ønskes gjestene velkomne 
med hundrevis av forskjellige velværeopplevelser – alt fra 
opplevelser med fart og spenning, til fredelige og rolige øy-
eblikk. Tilgang til grøntområder gjør at gjestene alltid føler 
naturens ro, og et bredt utvalg av forskjellige treningsøkter 
bidrar til å opprettholde formen. Hotellene satser også på 
restaurantmenyer av høy kvalitet med økologiske og lokale 
råvarer. n

Salatblanding m/røde linser, 6x1 kg
EPD: 5441597  

Salatblanding m/adzukibønner, 6x1 kg
EPD: 5441233

SUNNE RÅVARERtil enhver meny

NYHETER 
FEBRUAR 2020

290 Annonse februar salatblanding røde linser og adzuki - februar 2020.indd   1 09.01.2020   13:59
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Gode mat- og 
vinopplevelser 
i 25 år
Bølgen & Moi spretter cham-
pagnen og feirer 25 år. De har 
hatt mange kjente og berømte 
gjester, men mest fornøyde er 
Bølgen & Moi-trioen med å ha 
gitt så mange vanlige gjester 
gode opplevelser.

– Jeg er stolt av at vi har greid å holde 
ut så lenge, selv om vi har fulgt drøm-
mene våre og ikke lommeboka. Vi er nå 
den restaurantgruppen i vårt segment 
som har holdt det lengst gående her i 
Norge, sier en av gründerne, Trond Moi. 

I dag består Bølgen & Moi-kjeden av 
syv restauranter på henholdsvis Gimle 
og Tjuvholmen i Oslo, samt på Garder-
moen, Flesland, Kristiansand, Stavanger 
og i Drammen, med tilsammen over 180 
ansatte. 1. juni åpner også restaurant 
nummer åtte, i Bodø. 

Det var konseptansvarlig og kokk; 
Trond Moi fra Kvinesdal, også kjent for 
Sarons dal, og HR-sjef og vinekspert To-
ralf Bølgen fra Bærum, som startet re-
staurant-eventyret for 25 år siden. Sam-
arbeidet ble egentlig til etter en aldri så 
liten bløff.

– Jeg hadde sagt opp jobben på 
Gastronomisk Institutt for å jobbe på 
Kafé Piruetten, ved Henie Onstad Kunst-
senter på Høvikodden, der jeg så et stort 
potensial i kombinasjonen kunst og mat. 

Da hadde jeg allerede møtte Toralf, som 
på den tiden blant annet var kåret til lan-
dets beste vinkelner. Jeg ønsket inderlig 
å få ham med på laget, men jeg turte 
ikke å invitere ham inn på et jobbinter-
vju. I stedet lurte jeg ham ut til Høvikod-
den, med et påskudd om at jeg ønsket at 
han skulle komme med noen vinforslag, 
humrer Moi.

– Ja, jeg ble vel lurt på et vis, men det 
tok meg bare 20 minutter å bestemme 
meg for å arbeide sammen med Trond. 
Så jeg sa opp jobben på Markveien Mat 
& Vinhus og dro utover, men bare en uke 
senere ble Kafé Piruetten slått konkurs. 
Dermed stod vi der begge uten jobb. Det 
var da vi bestemte oss for å like godt ta 
over videre drift. Målet var å drive en litt 

utradisjonell cafe, med god vin og mat 
kjemisk fri for halvfabrikater og med vekt 
på det estetiske, sier Toralf Bølgen.

Lun leverpostei med sopp og bacon
Trond husker også veldig godt den aller 
første bestillingen de fikk. – Det var 2. ja-
nuar 1995 klokken 11.20. Da fikk vår aller 
første gjest servert et smørbrød med lun 
leverpostei med sopp og bacon. Etter å 
ha spist opp ropte mannen utålmodig til 
oss: ”Får jeg regningen? Dette stedet må 
jeg bare ut å fortelle om.”

Duoen, som har ”pling i bollen” som 
slagord, ønsket etterhvert å utvide ca-
fe-konseptet til også å inkludere en full-
service-restaurant, som serverte mat-
retter og vin av høy kvalitet. 

–  I september samme år endret vi 
navn til Bølgen & Moi, eller rettere sagt 
så var det vel kunstneren Kjell Nupen 
som endret navnet. Vi hadde bestilt en 
plakat til nyåpningen, og da vi etter en 
stund fortalte Nupen at vi ikke hadde 
greid å komme på noe bra navn, fortalte 
han at det ikke var så farlig da det allere-
de sto ”Bølgen & Moi” på plakaten, smiler 
Trond. 

Det nye kulinariske konseptet ble en 
stor suksess, og restauranten fikk sek-
sere på terningen i alle av hovedstadens 
større aviser. Underveis fikk duoen også 
med seg administrerende direktør Ha-
rald Berger fra Øvre Eiker, til å holde styr 
på det hele.  Eikerværingen har selv fag-
brev som kokk fra Grand Hotel Kongsberg 
og har vært kjøkkensjef ved flere restau-
ranter.

 – Jeg er ubeskjeden nok til å hevde 
at Bølgen & Moi var med på å skape en 
ny trend i restaurantbransjen i Norge 
den gangen, sier Berger, som var inn-
om gruppen allerede i 2003, før han ble 
ansatt som administrerende direktør i 
2012. 

I disse dager kan denne trioen feire Bølgen & Mois 25-års-jubileum, her foran restauranten 
på Gimle. Fra venstre: Harald Berger, Toralf Bølgen og Trond Moi.

Bølgen & Mois nyeste restaurant, Gimle, som åpnet i fjor.
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Første norske i New York
Etter oppstarten på Høvikodden gikk det slag i slag, med 
en rekke nyetableringer og omstruktureringer. I 2003 
ble Bølgen & Moi første norske restaurant som etabler-
te seg i staten New York, med blant andre Mike Tyson 
og Uma Thurman på gjestelisten. Egentlig var planen 
å starte opp mer sentralt i New York i 2001, nærme-
re bestemt like ved World Trade Center på Manhattan, 
men de planene ble det fort slutt på etter terrorangre-
pet samme år. Men to år senere prøvde de seg altså på 
nytt i utkanten av sentrum, nærmere bestemt i Hudson, 
i Upstate New York.

– Vi fikk veldig god respons der borte, men etter to 
år ble det for ressurskrevende å drive restaurant i New 
York med base i Oslo, i forhold til arbeidstillatelser og 
kompliserte regler, påpeker Bølgen, som i likhet med 
sin kompanjong Trond Moi, har utgitt en rekke bøker 
og holder foredrag og kurs i tillegg til restaurantdriften.

Av spesielle opplevelser og høydepunkt i løpet av de 
25 årene, tar Bølgen og Moi-gutta blant annet frem sin 
aller første gjest under åpningen i Stavanger 20. mai 
1999, som forøvrig foregikk på samme dag som åpning 
av Oljemuseet. Gjesten var ingen ringere enn Kong Ha-
rald.  

Året etter åpnet kanskje kjedens mest kjente restau-
rant gjennom tidene, nemlig Briskeby, som nå har blitt 
til Gimle. Og 22. mai i 2002 i Trondheim, var det stor 
mediedekning da nyåpnede Bølgen & Moi ble lokale-
ne prinsesse Märtha Louise og Ari Behn benyttet da de 
inviterte til privat ungdomsfest, to dager før bryllupet. 

I tillegg har kjendiser og storheter som Meryl Streep, 
Barack Obama og Bill Gates vært gjester hos Bølgen & 
Moi i løpet av de 25 årene.

 
– Det har selvsagt vært mange oppturer, og noen ned-
turer, i løpet av så mange år i bransjen, men det som 
sitter mest igjen i ryggmargen er den gode opplevelsen 
av gleden og responsen man får fra de vanlige gjestene, 
sier Toralf Bølgen.

– Ja, det har jo vært en eventyrlig reise, der vi har gjort 
det meste av det vi har drømt om å gjøre og fått lov til å 
skape hverdagsmagi og gode opplevelser for våre gjes-
ter i 25 år. Og ikke minst har vi fått jobbe med utrolig 
mange dyktige ansatte, som vi har lært mye av og har 
hjulpet med å utvikle videre, avslutter Trond Moi. n

I dag består Bølgen & Moi-kjeden av syv restauranter, 
Kristiansand var en av de første som åpnet.
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TONO og Gramo 
vil øke bedrifters kunnskap om musikk 
Nå lanserer rettighetsorganisasjo-
nene TONO og Gramo konseptet 
«Verdien av musikk», for å gi serve-
ringssteder, hoteller og andre nor-
ske virksomheter, større forståelse for 
kraften i gjennomtenkt bruk av musikk.  
En oppsiktsvekkende undersøkelse fra 
England viste at 8 av 10 kunder i et vi-
nutsalg kjøpte fransk vin når det ble spilt 
fransk musikk. Og tilsvarende kjøpte 7 av 
10 tysk vin når det ble spilt tysk musikk. 
Musikk påvirker oss – også når vi er kunder.  
Nå ønsker TONO og Gramo å heve kunn-
skapsnivået til norske virksomheter om 
musikk, og ønsker samtidig å bidra med 
informasjon om hvilke musikkrettigheter 
som må avklares om man ønsker å bruke 
musikk i kundelokaler og andre offentli-
ge sammenhenger.

- De som bruker musikk sin bedrift, må 
etter norsk lov betale til dem som eier 
musikken gjennom TONO og Gramo. Nå 
henvender vi oss sammen ut mot mar-
kedet, fordi vi også ønsker å fortelle om 
verdipotensialet som ligger i en bevisst 
musikkstrategi, og gi innsikt i hvorfor 
det er viktig at de som lager musikk får 

betalt, sier Rita Mamelund, kommunika-
sjonssjef i Gramo.

Bakgrunnsmusikkmarkedet
– Selv om TONO og Gramo arbeider for 
ulike typer rettighetshavere i musikknæ-
ringen, har vi felles kunder når det gjel-
der bakgrunnsmusikkmarkedet. Ved å gå 
sammen i konseptet ”Verdien av musikk”, 
kan vi på en effektiv og synlig måte gå 
ut med viktig informasjon, som forhå-
pentligvis vil være til inspirasjon for be-
drifter, samtidig som de får informasjon 
om nødvendigheten av å ha avtaler med 
TONO og Gramo, sier Willy Martinsen, 
kommunikasjonssjef i TONO. 

Med ”Verdien av musikk” har også 
de to selskapene gjort det enklere enn 
noengang å få de nødvendige lisen-
sene. Nettsiden verdienavmusikk.no 
inneholder nemlig ikke bare artikler og 
informasjon, men også et samlet regis-
treringsskjema. Når man fyller ut dette, 
går informasjonen til begge selskaper og 
man har sikret seg begge de avtaler man 
trenger og står på trygg grunn rettig-
hetsmessig når det gjelder musikkbruk. 

– Vi vet at musikkrettigheter kan være 
vanskelig å få oversikt over, men med en 
avtale med TONO og Gramo, kan bedrif-
ter spille all verdens musikk. For første 
gang kan de nå opprette disse avtalene 
samtidig – på ett sted, sier Rita Mamel-
und. 

TONO og Gramo er til for at alle som 
investerer talent, tid og penger skal få 
betalt når musikken deres blir brukt 
offentlig. Pengene bedrifter betaler for 
musikkbruk, går tilbake til musikkska-
perne, ved at TONO betaler til kom-
ponister, sangtekstforfattere og de-
res musikkforlag, mens Gramo betaler 
vederlag til artister, musikere og produ-
senter. n
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Sykmeldte ansatte –  
tilrettelegging eller oppsigelse?

 - Senioradvokat Eva-Marie Stryker, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS* (Tekst)

De aller fleste arbeidsgivere opplever fra 
tid til annen at arbeidstakere blir syk-
meldte. Arbeidsmiljøloven stiller krav 
om tilrettelegging av sykmeldte ansat-
te. Krav om tilrettelegging ved sykdom 
kan være en krevende prosess både for 
den ansatte og bedriften. Mange er for 
dårlige til å følge opp og tilrettelegge ar-
beidet.  I andre tilfeller ser man at vil det 
ikke være mulig å få den ansatte tilbake 
i stillingen. 

Det er et økt samfunnsfokus på syke-
fraværet i arbeidslivet. Flere bedrifter er 
imidlertid uvitende om hvordan de skal 
følge opp, hva som kreves av tilretteleg-
ging, og ikke minst hva de skal gjøre når 
tilrettelegging virker umulig. 

Arbeidsgiver plikter å tilrettelegge
Arbeidsmiljøloven stiller krav om tilret-
telegging av arbeidet for ansatte med 
redusert arbeidsevne. Det skal utarbei-
des en oppfølgingsplan så tidlig som 
mulig og senest fire uker etter sykmel-
ding, samt avholdes et dialogmøte med 
arbeidstakeren, for å kartlegge dennes 
arbeidsevne og mulige tiltak, senest 
innen 7 uker. 

Dialogmøte 1 i regi av arbeidsgiver 
skal avvikles med mindre det er åpen-
bart unødvendig. Dette er tilfeller der 
det enten er klart at arbeidstaker vil 
komme tilbake uten behov for særlige 
tilretteleggingstiltak, eller ved alvorlige 
sykdomstilstander hvor vedkommende 
ikke vil være i stand til å vende tilbake 
til arbeid. 

Dialogmøte 2 i regi av NAV skal gjen-
nomføres senest etter 26 uker. 

Kan sykmeldte sies opp?
En ansatt som er sykmeldt er beskyttet 
av særlige verneregler og kan i de før-
ste 12 månedene etter sykdomsfravæ-
ret ikke sies opp med grunnlag i syk-
dommen. Det er nødvendig å presisere 
at forbudet bare gjelder for oppsigelser 
som er begrunnet i sykefraværet. Oppsi-
gelse av andre årsaker, som for eksempel 
driftsinnskrenkninger, vil imidlertid kun-

ne være saklig, og verneperioden med-
fører således ikke et absolutt forbud mot 
å avvikle arbeidsforholdet i verneperio-
den. I slike tilfeller er det imidlertid svært 
viktig at arbeidsgiver evner å sannsyn-
liggjøre og begrunne at oppsigelsen ville 
blitt meddelt den ansatte uavhengig av 
sykdommen.

En oppsigelse etter utløpet av verne-
perioden må også være saklig begrun-
net.

I vurderingen av oppsigelsens saklig-
het vil følgende momenter kunne ha be-
tydning:

• Hvor omfattende og/eller hyppig 
fravær det er snakk om?

• Hvilke vanskeligheter skaper ar-
beidstakerens fravær for selskapet, 
med tanke på bemanningsplanleg-
ging, økte kostnader, mv?

• Har arbeidsgiveren oppfylt sin 
tilretteleggingsplikt etter arbeids-
miljøloven?

Manglende tilrettelegging vil kunne 
medføre at en oppsigelse etter utløpet 
av verneperioden anses usaklig og ugyl-
dig. Kravet til tilrettelegging vil variere i 
det enkelte tilfelle. Arbeidstaker skal for-
trinnsvis få fortsette i sitt vanlige arbeid. 
Eksempler på tilrettelegging kan være 
endring i arbeidstid, arbeidsoppgaver el-
ler i arbeidsutstyr. 

Når tilrettelegging ikke er mulig, kan 

det oppstå spørsmål om avvikling av ar-
beidsforholdet. Det bør være en grense 
for hvor lenge arbeidsgiveren skal holde 
en stilling åpen for en arbeidstaker som 
er under arbeidsavklaring over lengre 
tid, utover verneperioden på 12 måne-
der. Ved 12-måneders periodens utløp, 
bør derfor arbeidsgiveren kreve at ar-
beidstakeren informerer arbeidsgiveren 
om fremtidsutsiktene og hvorvidt det er 
mulig for arbeidstakeren å komme tilba-
ke i arbeidet innen rimelig tid. Er det ikke 
utsikter til at den ansatte innen rimelig 
tid vil evne å komme tilbake i arbeid, vil 
oppsigelsen kunne være saklig.

Arbeidstaker plikter å medvirke
Arbeidstaker plikter å medvirke i tilret-
teleggingsprosessen. Det er av lovgi-
ver tydelig markert at tilrettelegging vil 
bli illusorisk dersom man ikke samtidig 
har med arbeidstakeren på laget, som 
kan bidra med opplysninger om egen 
restarbeidsevne og muligheter for å til-
bakevende til arbeidet, helt eller delvis. 
Medvirkningsplikten er derfor motsatsen 
til tilretteleggingsplikten, og pålegger 
arbeidstakeren en rekke plikter.  Man-
glende medvirkning og aktivitet kan få 
betydning i forhold til hvilke krav som 
kan stilles til arbeidsgiverens tilrette-
leggingsplikt og for en eventuell senere 
oppsigelses saklighet. n

* Advokat Eva-Marie Stryker er spesialisert innen 
arbeidsrett. Hun har erfaring med et bredt spenn av 
problemstillinger innen fagfeltet og bistår blant annet 
med omorganiseringer/restruktureringer, virksomhets-
overdragelser, nedbemanninger, individuelle stillings-
vernssaker, ansettelsesavtaler (herunder konkurranse-
begrensende avtaler) og tjenestemannsrett.  
Hun har prosedert flere arbeidsrettssaker for domstole-
ne og har opparbeidet seg god kunnskap om arbeids-
rettslige utfordringer hos små og store bedrifter, og tar 
oppdrag for både arbeidsgiver og arbeidstaker.  
Hun har dessuten tidligere arbeidet i hotellbransjen.
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Verdens 
første VM for 
servitører på 
Foodexpo

Hvem er Nordens og nå også verdens 
beste servitør? Det får du vite nå som 
også servitørene får sitt verdensmester-
skap blant de mange spennende fagkon-
kurransene på Foodexpo i mars.

22.-24. mars skal det transjeres, flam-
beres og sableres over en lav sko når 
Foodexpo inviterer til Nordens største 
matvaremesse i MCH Messecenter Her-
ning. Det er bare å glede seg til å oppleve 
den aller første utgaven av VM for ser-
vitører, som arrangeres av Kokkelands-
holdet og Kokke Forening Danmark (KF 
Danmark).

 - Servitørene har stort sett levd et liv 

utenfor rampelyset, men det skal vi for-
andre på nå. Mange tror at det å være 
servitør bare handler om å sette en tal-
lerken mat foran restaurantgjestene, 
men faget er så mye mer enn det. Når 
man går ut for å spise på restaurant, for-
venter man en opplevelse, og servitøre-
ne er i aller høyeste grad med på å for-
me den opplevelsen. Derfor har vi valgt å 
starte en internasjonal konkurranse, som 
får servitørene frem i lyset og viser frem 
alt det en servitør må mestre, forteller 
Uffe Nielsen, som er formann i Kokke-
landsholdet og Kokke Forening Danmark 
(KF Danmark).

Ti servitørtalenter fra ti forskjellige 
land er invitert til å delta i konkurransen, 
som skal foregå på scenen i Hall E på den 
siste messedagen. Deltagerne skal testes 
i råvarekunnskap, sablering av flasker og 
transjering av fisk, i tillegg til at kunn-
skapene deres om vin blir satt på prøve 
gjennom en blindsmaking. For å impo-
nere dommerne og ta med seg det aller 
første VM-trofeet hjem, må servitørene 
i tillegg selvfølgelig også vise at de kan 
yte unik service ved restaurantbordene.

En fantastisk synergi
VM for servitører arrangeres samtidig 
med konkurransene Nordens beste kokk, 
Nordens beste juniorkokk og Nordens 
beste servitør, også i Hall E på den tredje 
og siste messedagen. Her står finalister 
fra Danmark, Sverige, Norge, Island og 
Finland klare til å briljere i håp om å hen-
te hjem tittelen nordisk mester.

På Foodexpo kåres også Danmarks 
beste kokk og servitør. Det skjer allerede 
på åpningsdagen søndag, der ti kokkefi-
nalister kjemper om å sette sammen den 
beste trerettersmenyen, mens fem ser-
vitørtalenter konkurrerer om å yte den 
beste servicen. Alt sammen i håp om å 
kunne smykke seg med de prestisjefylte 
titlene Årets kokk og Årets servitør.

Med både dansk og nordisk mester-
skap på Foodexpo, mente Kokkelands-
holdet og Kokke Forening Danmark (KF 
Danmark) at det var naturlig at også VM 
for servitører ble lagt til messen.

- Det var et opplagt valg. Det arrange-
res allerede flere populære konkurranser 
på messen, så selvsagt skal vi også ha 
VM her, sier Uffe Nielsen. n
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Bransjen møtes på SMAK 2020
Det ligger an til rekorddeltagelse og fire dager spekket med aktiviteter på Lillestrøm i begynnelsen av 
mars. SMAK 2020 arrangeres på Norges Varemesse 3. – 6. mars og er Nordens ledende møteplass for 
nettverksbygging, handel og verdiskaping, for alle som jobber med mat og drikke.
SMAK 2020 samler hele bransjen, fra 
lokalprodusert til verdenskjente merke-
vareleverandører og setter kursen for 
fremtidens matnasjon overfor beslut-
ningstagere innen hotell, restaurant, 
café og catering, institusjon og kantine, 
uteliv, convenience, dagligvare, bakeri 
og konditori.

Parallelt med SMAK 2020 arrange-
res  HOLDBAR 2020, 3.-5. mars. HOLD-

BAR er den viktigste møteplassen for 
næringsmiddel- og emballasjebransjen.

SMAK arrangeres hvert tredje år og 
samler alle som brenner for å skape 
fremtidens matnasjon. Arrangør er Nor-
ges Varemesse, i samarbeid med NHO 
Reiseliv og Bransjeforening for Storkjøk-
kenleverandører i Norge (BFSN).

Det er lagt opp til fire dager spekket 
med aktiviteter og seminarer. Det blir 

en rekke konkurranser, smakinger og 
masterclasses, men ikke minst er SMAK 
2020 stedet der bransjen møtes og du 
kan knytte verdifulle kontakter, i tillegg 
til å møte de du allerede kjenner. Flere 
norgesmestere og nordiske mestere skal 
kåres, i de mest ulike disipliner.

NM i maskinoppvask
Uttaket av deltagerne til NM i maski-
noppvask har vært klart en stund nå. – 
Store deler av bransjen er med og nesten 
hele landet fra nord til syd er represen-
tert, forteller Joe Harald Strand i BFSN.

Blant de som skal konkurrere i NM 
er det mange ny navn, men også noen 
kjenninger fra tidligere år. Gullvinne-
ren og regjerende Norgesmester Ketil 
André Andreassen og sølvvinneren Imad 
Al-Khalilli fra 2017, deltar også denne 
gangen.

– For oss i BFSN er det aller viktigste 
med å arrangere NM det å sette fokus 
på hygiene i kjøkkenet og samtidig løfte 
frem en arbeidsgruppe og en oppgave 
som det ofte blir tatt lett på i forhold til 
opplæring. I år har vi, i tillegg til vår ut-
merkede hoveddommer gjennom flere 
år, Mona Lundby, også fått med oss Mat-
tilsynet og Rentokil i dommerpanelet, 
sier Joe Harald Strand i BFSN.

Det gjennomføres fire kvalifiseringshe-
at daglig fra 3. til 5. mars, og fem finale-
heat den 6. mars. BFSN står som arrangør av NM i maskinoppvask.
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Verdens sushi-elite kommer 
Endelig er det klart for en egen Nordic 
Sushi Cup, med SMAK 2020 som arena. 
Verdenseliten kommer for å kaste glans 
– og selvsagt blir det kun norsk fisk, tang 
og skalldyr som skal serveres.

Nordic Sushi Cup er nylig etablert som 
et samarbeid mellom en rekke ildsjeler i 
det norske sushi-miljøet. Konkurransen 
blir den offisielle, nordiske kåringen som 
kvalifiserer videre til World Sushi Cup på 
Big Sight Seafood Show i Tokyo til høsten.

– Dette er noe vi har jobbet knallhardt 
for å få til – og det er utrolig morsomt at 
dette nå blir så stort, sier Thomas Moen i 
wasabi-importøren Barerot, som tok ini-
tiativet til å etablere arrangementet.

– De siste årene har det vokst frem en 
solid underskog av sushi-talenter rundt 
i hele Norge og Norden. Konkurransen 
kommer derfor til å bli knallhard om 
hvem som får representere i Tokyo når 
VM går av stabelen til høsten, sier Moen.

Sushi-kokkene må ha minst fem års 
erfaring for å delta – juryen har plukket 
ut de 20 beste til å delta i selve finalen. 
Her skal det konkurreres i en rekke sus-
hi-disipliner og råvarer – og bedømmes 
etter kreativitet, valg av råvarer og tek-
nikk.

Det er en meget kompetent jury som 
skal kåre Nordens beste sushi-kokker 
den 5. mars, etter to dager med innle-
dende kvalifisering. Juryen ledes av ver-
densmester i sushi fra 2017, Vladimir Pak, 
som til daglig er å finne på restaurant 
Omakase i Oslo.

Med seg i juryen får han: Anon 
Than, Iulian Constantin, Jorge Dioni-
cio, Bjørn Svensson, Junko Kawada, 
Eric Ticana, June Son, Nobu Monaco.  
I tillegg har arrangøren klart å få med 
et helt spesielt jurymedlem, nem-
lig toppsjefen i World Sushi Skills In-
stitute (WSSI), Hirotoshi Ogawa.  

– Det er en stor ære for oss at verdens 
sushi-elite har valgt å satse på SMAK 
2020 som arena for sitt nye, nordiske 
konsept, sier Torill Engelberg, prosjektle-
der for SMAK 2020.

– Nordic Sushi Cup blir veldig synlig 
over tre hele dager. Vi har derfor stor tro 
på at dette vil sette norske råvarer solid 
på kartet, siden sushikokkene kun skal 
bruke norsk fisk, tang og skalldyr i denne 
konkurransen, sier Engelberg.

Norges beste baristaer 
møtes til Kaffe-NM 
Norges beste baristaer skal også vise 
sine kunster for hele den profesjonel-
le bransjen, når NM i Kaffe avholdes på 
SMAK 2020.

Interessen for kaffe er stadig økende. 
Antall mikrobrennerier har doblet seg 
på få år, og veksten innen kaffebarer ser 
ikke ut til å stoppe. Forbrukerne har fått 
øynene opp for kaffens spennende ver-
den. Gjennom årlige konkurranser, får 

dyktige baristaer og kaffebrennere en fin 
anledning til å forbedre ferdighetene og 
bidra til det høye nivået vi finner i bran-
sjen.

– Når hele «smaks-bransjen» møtes på 
fagmesse hvert tredje år, kan vi ikke fin-
ne en bedre arena å arrangere NM, sier 
Marit Lynes, daglig leder i Norsk Kaffe-
informasjon og nasjonal koordinator for 
SCA Norway. SCA står for Specialty Cof-
fee Association, og representerer nett-
verk i mer enn 70 land.

Under NM i Kaffe skal det konkurreres 
i Klassisk barista, Brewers, Cup Tasting, 
Latte Art og Coffee in Good Spirits (CIGS).

Det er avholdt regionale mesterskap 
i Oslo, Drammen, Hamar, Kristiansand, 
Bergen, Kristiansund og Trondheim i for-
kant av mesterskapet, for å kåre finalis-
tene som skal konkurrere i NM. Norges-
mesterne i kaffe skal representere Norge 
i VM, som foregår i Melbourne og War-
zawa senere i år. n

SMAK-appen gjør messebesøket enklere
For å gjøre besøket på SMAK 2020 enklere, kan du laste ned SMAK-appen 
fra AppStore eller Google Play. Alle som har en billett, enten for å besøke mes-
sen, til Åpningskonferansen eller til Åpningsparty, kan enkelt samle disse i Min 
Smakmessen-appen. På SMAK-appen kan du:

• Tilpasse din profil slik at badgen 
og ditt digitale visittkort blir slik du 
ønsker

• Kjøpe og styre alle billetter og pass 
på samme sted

• Dele billetter med kollegaer, kunder 
og kontakter

• Se program, utstillerliste og hallkart
• Skreddersy ditt personlige program 

og utstillerliste
• Lead skanner med enkel eksport av 

digitale visittkort
• Printe ut dine kvitteringer
• Få nyheter og påminnelser basert 

på ditt personlige program og hvor 
du befinner deg

Hirotoshi Ogawa er toppsjef i World Sushi 
Skills Institute (WSSI). Han er også ansvarlig 
for World Sushi Cup.

Foto: Frida Helgerud
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Får vi et bærekraftig reiseliv med 
skam, klimabrøl og utestemme?

 - Heidi Skeiseid, Lukasz Derdowski, Åsa Grahn og Håvard Hansen | Forskergruppen Sustainable tourism, Norsk Hotellhøgskole*

Et av de dominerende temaer i nyhets-
bildet de siste årene er hvordan vi som 
forbrukere og turister også må ta vår 
del av ansvaret for å få verden inn på et 
mer klimavennlig spor. Selv med miljø-
effektene som følger av ny og mer mil-
jøvennlig teknologi, og et større fokus 
på økt fornybarandel i energimiksen, 
er store deler av debatten rettet mot 
enkeltindividet, som egentlig betyr for-
brukeren. Dette er ikke overraskende, da 
klimatiltak som virkelig monner har det 
til felles at vi som forbrukere og reisende 
må være villig til å gjøre ting annerledes 
i fremtiden enn vi har gjort til nå. Det 
som derimot overrasker, er at så mange 
har brukt store ord, eller utestemme, for 
å overbevise oss om at vi må endre vår 
atferd og vårt forbruksmønster av hen-
syn til klima. Det er nok å nevne flyskam, 
kjøttskam, eller cruiseskam, og de fleste 
kjenner seg igjen. Enkelte studier viser at 
mens ca. 20 prosent av reklame- og på-
virkningsfremstøt for produkter og tje-
nester tar i bruk ganske sterk ordlyd, er 
tilsvarende andel for bærekraftsrelaterte 
budskap nesten 60 prosent. Satt litt på 
spissen brukes med andre ord kraftige-
re lut for å overtale oss til å reise klima-
vennlig, enn det som brukes for å få oss 
til å reise i det hele tatt. Det er kanskje 
symptomatisk i så måte at et av de mest 
kjente arrangementene i 2019 ble kalt 
Klimabrølet. Men er dette den mest ef-
fektive måten å få folk til å endre atferd 
på? Er det slik at de kraftigste påstan-
dene er de som gir størst miljøeffekt? 
Forskning gjennomført ved Norsk Hotell-
høgskole viser at svaret er sammensatt.

Bedre å bli bedt enn kommandert
I en studie publisert i Sustainability ja-
nuar 2020, undersøker vi hvordan kraf-

tige og påståelige budskap påvirker folks 
intensjoner om å reise mer miljøvenn-
lig, sammenliknet med mer moderate 
fremstillinger av de samme argumente-
ne. Resultatene viser for det første at et 
budskap som er moderat og argumen-
terende har signifikant større effekt på 
folks intensjoner om å opptre mer klima-
vennlig, enn om det samme budskapet 
serveres med kraftig språkbruk og påstå-
elige og insisterende vendinger. Dette er 
i helt i tråd med tidligere forskning innen 
forbrukeratferd, som viser at jo mer på-
gående og insisterende man er, jo min-
dre interessert er folk i å etterkomme det 
budskapets avsender ønsker eller krever. 
En av årsakene til dette er knyttet til så-
kalt «Reactance theory», som sier at når 
et forsøk på å påvirke oss oppleves som 
en trussel mot vår valgfrihet, er vi tilbøy-
elige til å avvise budskapet, og noen gan-
ger også agere stikk motsatt av hva som 
foreslås eller forlanges. Sagt på en annen 
måte liker vi bedre å bli bedt om noe, enn 
å bli kommandert til det. Det er også hva 
vi finner. Det kraftige budskapet med-
fører et signifikant høyere nivå av beint 
frem motstand mot den foreslåtte at-
ferdsendringen, enn det mer moderate. 
Deltakerne, som i vår studie ble utsatt for 
det harde budskapet, opplevde en større 
trussel mot egen valgfrihet, og rappor-
terte høyere grad av sinne eller frus-
trasjon, enn de som ble vist det mykere 
innpakkede budskapet. Men når vi tok 
hensyn til deltakernes eksisterende hold-
ninger til klimavennlig atferd, endret ef-
fekten på atferdsintensjoner seg. De som 
allerede er positivt innstilt til miljøvennlig 
opptreden, lot seg påvirke positivt av det 
harde og insisterende budskapet, mens 
det ikke var tilfellet for de som i mindre 
grad var opptatt av klimavennlig atferd. 

Dette kan forklares med at et budskap 
som samsvarer med egne holdninger og 
verdier, vil oppleves som positivt, selv når 
språkbruken er vel insisterende. Når det 
samme budskapet treffer personer som 
ikke deler disse holdningene, utvikles 
motstand heller enn tilslutning. Dette 
er et viktig poeng, fordi de som er mest 
opptatt av bærekraft i utgangspunktet, 
sannsynligvis og er i flertall blant dem 
allerede aktivt søker etter bærekraftige 
løsninger. De man da trenger å få med 
på laget er jo nettopp de som i mindre 
grad er opptatt av klima og miljø. Og de 
motiveres ikke av det vi har kalt harde og 
insisterende budskap.

Pakk bort utestemmen
Når vi som tidligere nevnt vet at for-
søk på å endre folks atferd i mer kli-
mavennlig og bærekraftig retning i do-
minerende grad kommuniseres med 
utestemme, med tidvis ganske pågåen-
de, insisterende og anklagende formule-
ringer, vil vi basert på vår egen og andres 
forskning på tilsvarende tematikk, påstå 
at mange av tiltakene som iverksettes er 
regelrett unyttige og ineffektive. Kanskje 
gir de til og med helt motsatt effekt av 
hva man ønsker. Gode og sterke argu-
menter kan kommuniseres uten å være 
insisterende og anklagende, og forbru-
kerens oppmerksomhet og prosessering 
av budskapet kan oppnås uten å ta frem 
storslegga.

Reiselivet er en av de næringene som 
har opplevd økt fokus på klima- og bæ-
rekraftsproblematikk, og både flytrafikk 
og cruisevirksomhet er i så måte gode 
eksempler. For en bransje som er satt 
under lupen, er det viktig for både ak-
tører og andre interessenter, å huske 
at oppnåelse av klimarelaterte mål kun 
vurderes basert på resultater, og ikke 
antall initiativer eller fremvisning av or-
ganisasjoners og næringens egne hold-
ninger. Dette innebærer til syvende og 
sist at de reisende selv må være villig til å 
endre hvordan de utøver rollen som tu-
rist. For å få det til må og de klimavenn-
lige løsningene kommuniseres på en 
måte bedrifter, organisasjoner, turister 
og reisende omfavner, og ikke en måte 
som setter dem i vranglås. Vår anbefa-
ling i så henseende er å begynne med å 
pakke bort utestemmen. n

Cruisevirksomhet og flytrafikk er noen av de næringene som har opplevd økt fokus på 
klima- og bærekraftsproblematikk.

* Medarbeidere og studenter ved Norsk 
Hotell høgskole, Universitetet i Stavanger, 

bidrar jevnlig med artikler om aktuelle 
emner i HRR. 

40



ARBEIDSTØY OG 
TEKSTILER TIL ALLE 

YRKESGRUPPER
Sverre W. Monsen er markedsledende leverandør 
av arbeidstøy, uniformer og andre tekstiler til alle 

yrkesgrupper – det har vi vært siden 1868. 

Vi har erfaringen, kunnskapene, produktene og et 
omfattende lager slik at vi er en stabil leverandør med 
de riktige løsningene. Et godt nettverk av anerkjente 
internasjonale produsenter sikrer at våre produkter er 
utviklet under betryggende miljø- og arbeidsmessige 

forhold – til konkurransedyktige priser.

–

DESIGN OG UTVIKLING AV ARBEIDSTØY I OVER 150 ÅR
Kundeservice 55 94 52 00 / Se vårt utvalg på våre nettsider.

www.swm.no

Radissons sjef 
for Nord-Europa 
tar også over 
UK, Irland og 
Vest-Europa 
Tom Flanagan Karttunen, Area Senior Vice President 
for Radisson Hotel Group i Nord-Europa, blir nå også 
Area Senior Vice President for Radisson Hotel Group i 
Storbritannia, Irland og Vest-Europa.

- Siden han startet i Radisson Hotel Group for mer 
enn 20 år siden, har Tom spilt en stor rolle for å sik-
re stadig vekst og utvikling i selskapet. Han har skapt 
svært gode resultater med sin ledelse i Nord-Europa, 
som er et av Radisson Hotel Groups mest modne mar-
keder, og vi er sikre på at han kommer til å være like 
suksessrik også i Storbritannia, Irland og Vest-Europa, 
sier Chema Basterrechea, Executive Vice President & 
Chief Operating Officer hos Radisson Hotel Group

Tom Flanagan Karttunen har hatt en rekke ulike le-
derstillinger innen flere forretningsområder i selska-
pet. Han startet sin Radisson-karriere hos Radisson Blu 
Scandinavia i København og har også jobbet i Beijing, 
Manama, Hamburg og Galway. Han har vært distrikts-
direktør for Tyrkia, Aserbajdsjan og Kina og Area Senior 
Vice President for Øst-Europa og Russland. Tom er født 
i Irland og har utdannelse innen hotelledelse. 

I Storbritannia, Irland og Vest-Europa har Radisson 
Hotel Group mer enn 75 hoteller i drift og under ut-
vikling, deriblant Radisson Collection hotell i London, 
Radisson RED hotell i Glasgow og en rekke Radis-
son Blu hoteller i England, Skottland, Wales, Nord-Ir-
land, Irland, Frankrike, Belgia, Spania og Portugal. 
I Nord-Europa har Radisson Hotel Group mer enn 75 
hoteller i drift og under utvikling i Norge, Danmark, Fin-
land, Island, Sverige, Latvia, Litauen og Estland. n

Tom Flanagan Karttunen, nå også Area Senior Vice 
President for Radisson Hotel Group i Storbritannia, Irland 
og Vest-Europa.
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MAT & DRIKKE VINNYTT
Tradisjonsrik vinprodusent fra Saar
Weingut Reverchon er en av de mest tra-
disjonsrike vinprodusentene i Saar, de 
har historie iallfall tilbake til 1627. Rever-
chon er kjent for sine meget gode vin-
marker og mineralske viner. En stor del 
av vinmarkene består av gamle vinstok-
ker, mange så gamle som 100 år. Vin-
markene ligger på mellom 160 og 250 
meters høyde. Hans Maret kjøpte Wein-
gut Reverchon i 2007 og har investert 
mye siden den gang. Maret har også 
fått med vinmakeren Ralph Herke på 
laget, han har bakgrunn som mange-
årig kjellermester på Schloss Vollrads 
og har kontinuerlig forbedret Rever-
chons viner, siden han startet i 2013. 
Reverchon ble kåret til ”German 
Wine Producer of the Year 2018” av 
IWSC Awards (International Wine 
& Spirits Competition). Kun rundt 
20% av produksjonen går til ek-
sport, det meste til USA og UK. - 
Vinhøsten 2019 var ikke så bra, vi 
hadde frost i april og ellers mye 
regn, forteller Hans Maret.

Reverchon er en ny prinsipal 
for importøren Ekjord, som for ti-

den tar inn fire av vinene til Norge:
Reverchon Riesling Brut (V-pris NOK 

239,90), 100% Riesling. Rund og frisk, 
musserende med nyanser av moden, 
grønn frukt og hint av kjeks. Aroma av 
modne epler, stenfrukt og sitrus. Hånd-
plukkede druer, laget på tradisjonell 
metode. 12 måneders flaskelagring på 
bunnfall. En meget god sekt som ofte 
serveres på den tyske presidentens re-
sidens, Schloss Bellevue i Berlin.

Reverchon Saar Mineral Riesling Fe-
inherb 2018 (V-pris NOK 189,90),100% 
Riesling. Frisk og godt balansert, med 
middels syre og ren restsødme.

Ockfener Bockstein Riesling Kabinett 
Feinherb 2018 (V-pris NOK 199,90), 
100% Riesling. Godt konsentrert og 
balansert. Ren og lang avslutning.

Reverchon Filzener Herrenberg 
Riesling Alte Reben 2017 (V-pris 
NOK 249,90), 100% Riesling. Godt 
konsentrert, smak av modne 
frukter. God syre og lang mine-
ralsk avslutning.

Folkelig burgunder
Viner fra Bourgogne kan ofte være gan-
ske dyre, men importøren Vingruppen 
har nå tatt inn en velsmakende, rød 
burgunder til en meget god pris. Moil-
lard Coteaux Bourguignons 2018 (V-pris 
NOK 123,70/NOK 414,20 BiB), 100% 
Gamay. Gamay er ”lillesøster” blant de 
røde druene som dyrkes i Burgund, Pi-
not Noir dominerer og utgjør rundt 90% 
av volumet. Skrukork.

Dyprød. Fruktig og frisk aroma. Rund 
og fruktig på smak, saftig med preg av 
mørke og røde bær, litt blomst og urter. 
En behagelig allroundvin.

Produsent er Moillard, eta-
blert i 1850 i Nuits-Saint-Geor-
ges, i hjertet av Burgund.

Moillard Côteaux Bourguig-
nons er en ren og fersk vin med 
tydelig gamay-karakter og 
myke tanniner.

Svært anvendelig til mat, 
fungerer perfekt til lettere 
kjøttretter, torsk, bacalao, 
pasta med tomatsaus eller 
fløtesaus, men også vege-
tarmat. Den myke munnfø-
lelsen gjør den også velegnet 
til orientalske matretter, som 
persiske mezze, eller indisk 
karri. Nytes best lett avkjølt.Chilensk Gran Reserva på BiB

Collective Wines har tatt inn en ny chi-
lensk BiB, Santiago 1541

Gran Reserva Syrah (V-pris NOK 
465,-), 100% Syrah. Rubinrød. Frisk, 
fruktig, tørr og velbalansert, med aro-
maer av røde bær, bringebær og jord-
bær, krydder og pepper. En fruktig vin 
med myke tanniner, fin fasthet, og lang 
ettersmak.

Druene til vinen 
kommer fra en stor 
parsell i Leyda Valley, 
den sydlige underre-
gionen i San Antonio 
Valley, 14 kilometer fra 
Stillehavet. Kjølende 
bris fra Stillehavet og 
kystens sommertåke, 
med sommertem-
peratur sjelden over 
25°C, gir Leyda-dalen 
en lang vekstsesong. 
Det sikrer langsom 
modning, og gir inten-
se, friske smaker og 
aromaer, i tillegg til lavere alkoholinn-
hold.

Jordene i Leyda-dalen ligger vest for 
kystfjellkjeden, på et stort granitthol-
dig magmaplatå, dannet for 200 milli-
oner år siden i jura-perioden. Dalen er 
karakterisert av mykt bølgende åser, 
der forskjellige områder har varieren-
de nivåer av sollys og dreneringsprofil. 
Årlig nedbør er rundt 400 mm.

Parsellen er tett beplantet;10.000 
vinstokker per hektar med Syrah. Lav 
avkastning (2 kilo per plante), gir rike 
viner med god konsentrasjon og mo-
den frukt.

Etter manuell innhøsting ble druene 
forsiktig fraktet til vinkjelleren, der de 
gjennomgikk en grundig sortering.

Vinifikasjonen foregikk i rustfrie stål-
tanker. Etter knusing 
fikk druene 7 dagers 
kaldmaserasjon (6° 
C). Alkoholgjæringen 
foregikk ved 27° C - 
28° C i 15 dager, med 
tre daglige overpum-
pinger. I tillegg ble 
en del av vinen gjæ-
ret med hele klaser, 
i et forsøk på å opp-
nå større aromatisk 
kompleksitet og bedre 
struktur i munnen. Vi-
nen ble oppbevart på 
bunnfall og skall i 17 

dager, for å gi større dybde og bedre 
struktur. Den ble deretter overført til 
franske eikeliggere, foudres. Der ble 
den lagret i 12 måneder og gikk gjen-
nom malolaktisk gjæring.

Rafael Urrejola er leder for all vin-
produksjon og ansvarlig for å sikre 
kvaliteten på alle viner hos Talagante 
International Brands. Han er også sjef-
svinmaker hos Vina Undurraga.

Populær 
Nores-vinmesse

Nores vinmesse gikk av stabelen 21. ja-
nuar i Bergen. Årlig møter rundt 270 
innkjøpere fra Nores medlemsbedrifter 
avtaleimportørene for smaking og faglig 
utveksling.

Nores vinmesse er et svært populært 
arrangement for både medlemmer og 
leverandører. Medlemmenes store fokus 
på området, gjør at messen er en viktig 
arena for begge parter. I tillegg til im-
portørene, var distributører og leveran-
dører av kaffe og glass & utstyr tilstede, 
samlet deltok 25 leverandører.

To inspirasjonsforedrag om vin og 
brennevin åpnet messen:

Wendy Outhwaite, Britiske bobler
Wendy fortalte om den spennende bri-
tiske, musserende verden  og delte av 
sin ekspertise som vinprodusent av det 
prisvinnende, musserende vinmerket 
“Ambriel”.

Steinar Jensen, Gin-trender 2020
Steinar  tok for seg trender innen gin. 
Gjennom sitt arbeide med brennevin og 
bartending hele sin karriere, rolle som 
World Ambassador for Nordic Gin House 
og faglærer på Beverage Academy, for-
midlet han både inspirasjon og praktisk 
kunnskap.
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GRUNNKURS VIN 2020

Oslo / Trondheim / 
Bergen / Stavanger
11, 12, 18, 19 Mars

For deg som ikke ønsker en full 
vinkelnerutdannelse holder vi in-
tensivkurs som går over 4 studie-
dager. Her får man mye generell 
kunnskap om verdens viner, og 
en god inføring i kunsten å kom-
binere mat og vin. Vi vektlegger 
også praktiske elementer rundt 
håndtering av vin. Kunnskap som 
vil gjøre deg tryggere i din arbeids-
hverdag og i kontakt med gjester.  

Pris: 6900,-

SOMMELIER 2021

Oslo / Bergen 
Oppstart 4. januar 2021

- undervisning mandager

Sommelier eller Vinkelner er i dag 
et yrke som har status på linje 
med en god kjøkkensjef. Det å ut-
danne seg til Vinkelner vil bringe 
deg inn i kretsen av de få faglær-
te på vin og brennevin innenfor 
hotel og restaurant i Norge. Du 
vil kunne bli en viktig nøkkelper-
son i bedriften, og fungere som 
et bindeledd mellom kjøkkensjef, 
restaurantsjef, eiere og gjester. 

Pris: 47500,-

For mer informasjon eller påmelding:
isabella@vinkelneren.no / www.vinkelneren.no



Vinmonopolet solgte 82,6 millioner 
liter i 2019, bare musserende øker
Vinmonopolet solgte totalt 82,6 millioner 
vareliter i 2019. Salget økte med 0,7 pro-
sent, eller snaut 600.000, liter målt mot 
2018. Mens det var en en nedgang for 1. 
halvår på -1,3 prosent, eller 500.000 li-
ter, var det en vekst for 2. halvår på 2,5 
prosent tilsvarende 1,1 million liter.  

Det selges dobbelt så mye rødvin som 
hvitvin. Rødvin er klart største kategori, 
fulgt av hvitvin og musserende. - Den 

store trenden i 2019 må klart sies å være 
bobler. Både sider, øl og musserende 
økte markert året gjennom, de to sist-
nevnte kategorier satte til og med salgs-
rekord i 2019, sier kommunikasjonssjef 
Jens Nordahl.

Hetebølgen i 2018 er forklaringen på 
hvorfor salget av hvitvin og rosévin går 
noe ned, disse kategoriene hadde sterk 
nedgang i mai og juni 2019, men vekst 

resten av året. For rødvin er det om-
vendt; vekst i mai/juni, nedgang resten 
av året.

De fleste brennevinskategoriene har 
vekst; unntaket er druebrennevin (cog-
nac), som har hatt nedgang siden 2008. 
Brennevin har noe større vekst mot slut-
ten av året, men er ikke værsensitivt 
(som vin).  n

Største produsentland 2019

Rødvin
Italia 14,5 mill. liter (-0,8%)
Spania 5,6 mill. liter (-1,4%)
Frankrike 5,1 mill. liter (+5,3%)
Chile 3,3 mill. liter (-7,1%)
USA 3,2 mill. liter (+8%)
Portugal 2,4 mill. liter (-7,3%)
Australia 2,2 mill. liter (-3,4%)

Hvitvin
Tyskland 5,2 mill. liter (-1,0%)
Frankrike 4,8 mill. liter (+1,7%)
Italia 1,8 mill. liter (-7,7%)
Chile 1,6 mill. liter (+1,9%)
Australia 1,1 mill. liter (-15,6%)

Musserende vin
Italia 2,5 mill. liter (-0,4%)
Frankrike 1,5 mill. liter (+17,4%)
Spania 1,2 mill. liter (+5,2%)

Bestselgere på Vinmonopolet 2019 Liter

1. Falling Feather Ruby Cabernet (rød) USA 1 526 421
2. Marqués de Nombrevilla Garnacha (rød) Spania 1 379 355
3. Tommasi Graticcio Appassionato (rød) Italia 1 170 657
4. Gato Negro Cabernet Sauvignon (rød) Chile 896 672
5. Escada Touriga Nacional (rød) Portugal 786 776
6. Laroche Chardonnay L (hvit) Frankrike 763 161
7. Pietro di Campo Silenzio Barbera (rød) Italia 687 272
8. Viña Maipo Mi Pueblo Cab. Sauvignon (rød) Chile 670 151
9. Dr. L Riesling (hvit) Tyskland 615 335
10. Castelforte Rosso Veneto (rød) Italia 584 937

Brennevin salg Vinmonopolet 2019 Liter Endring %

Brennevin 11 409 343 1,7 %
Vodka 3 354 002 1,0 %
Likør 1 424 073 2,9 %
Druebrennevin 1 417 111 -4,6%
Whisky 1 373 399 2,4 %
Akevitt 1 330 132 2,6 %
Brennevin, annet 785 420 4,8 %
Bitter 655 952 0,0 %
Gin 596 463 7,6 %
Brennevin, nøytralt < 37,5 % 215 096 18,5 %
Rom 177 342 2,9 %

Amerikanske 
Falling Feather var 
det mestselgende 
vinmerket på 
Vinmonopolet i 2019.

Rødvin 38,6 millioner liter (0%)
Hvitvin 19,0 millioner liter (-0,2%)
Musserende vin 5,4 millioner liter (+5,4%)
Rosévin 2,7 millioner liter (-1,4%)

Største grossister,  
salg gjennom Vinmonopolet 2019  Liter Endring %

Arcus Wine Brands 4 795 000 3,4 %
Arcus Norway AS 3 492 949 1,2 %
Pernod Ricard Norway AS 3 027 330 -2,7 %
Einar A Engelstad AS 2 958 118 -10,9 %
Symposium Wines AS 2 855 194 4,6 %
Fondberg AS 2 767 106 4,1 %
Robert Prizelius AS 2 767 106 -2,2 %
Treasury Wine Estates Norway AS 2 063 823 -1.1 %
Excellars AS 1 960 576 2,0 %
Concha y Toro Norway AS 1 854 278 -0,2 %
Winery AS 1 689 830 3,5 %
Grape Company AS 1 666 273 11,9 %
Interbrands Norway AS 1 655 512 3,7 %
Moestue Grape Selections AS 1 638 478 -2,6 %
Best Cellars AS 1 605 392 -11,2 %
VCT Norway AS 1 582 416 0,6 %
Diageo Norway AS 1 577 958 -1,9 %
Altia Norway AS 1 570 318 -9,1 %
Haugen-Gruppen AS 1 338 513 0,1 %
Autentico AS 1 266 991 -14,2 %
Vinarius AS 1 158 254 -4,0 %
Vinhuset Nofra AS 1 136 433 -7,2 %
Stenberg & Blom AS 1 135 787 -11,5 %

MAT & DRIKKE VINNYTT
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Tysk vininformasjon winesofgermanynorwaywww.tyskvin.no

EVENTER MED TYSK VININFORMASJON 2020

4. mars   
The Others 

Tysklands andre druer 

Vinmesse og Masterclass på 
restaurant Vaaghals, Oslo

Påmelding www.tyskvin.no

13. mars  
Riesling Birthday 

Riesling fyller 585 år, bli  
med å feire

Oslo - VIN Bjørvika  
Bergen - Don Pippo

Mai måned  
SUS  

Sparkel und Silvaner

For Hotell & Restauranter som 
tilbyr Asparges og Silvaner.

Meld inn din restaurant til 
theres@tyskvin.no

27. mai  
The Perfect Couple 

Asparges og Vin  
på Brygga11, Sandefjord

Lunsj-seminar for Horeca, 
påmelding til  

theres@tyskvin.no

1-21. juni  
13 the lucky number

For Hotell & Restauranter  
med Tysk vin på glass.

Meld inn din restaurant til 
theres@tyskvin.no

16. august  
Crab a Riesling Bergen

23. august 
Crab a Riesling Oslo

Vinsmaking, Riesling til krabbe. 
Påmelding starter i  

mai måned.

7. oktober  
SchWein, Trondheim

Lunsj seminar for Horeca, 
Spätburgunder og Svin

Påmelding starter i  
august måned. 
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Hjertet av fransk gastronomi
Den legendariske matkunstneren Paul Bocuse, som døde for to år 
siden, ble nylig feiret med fantastisk middag i Den franske ambas-
sade i København. De franske turistmyndigheter, Atout France, 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme og Lyons turistmyndigheter 
sto bak arrangementet, som også markerte åpningen av Cité 
de la Gastronomie i Lyon og den nye turistdestinasjonen Vallée 
de la Gastronomie-France. Kjøkkensjefen på Bocuse-restauranten 
L’Auberge du Pont de Collonges, Olivier Couvin, som hadde ansvaret 
for middagen, benyttet naturlig-
vis Paul Bocuse’s egne oppskrif-
ter. Blant rettene var Bocuse’s 
signaturrett, trøffelsuppen 
V.G.E., laget spesielt for presi-
dent Giscard d’Estaing i 1975. 

 - Hans Kristiansen (Tekst)

Lyon kan takke Paul Bocuse for mye, 
ikke minst tittelen ”Frankrikes gastrono-
mihovedstad”. Byen har idag rundt reg-
net 4000 restauranter, her arrangeres 
gastronomimessen SIRHA og naturligvis 
Bocuse d’Or.

Bocuse ble kåret til ”Århundrets chef” i 
1989 av guiden Gault & Millau og igjen i 
2011 av Culinary Institute of America. Bo-
cuse-restauranten i Collonges har hatt 
tre Michelinstjerner siden 1965, helt til 
nå i januar, da de overraskende ble de-
gradert til to stjerner. De har plass til 100 
gjester, kjøkkensjef Olivier Couvin fortel-
ler at de har omtrent to måneders for-
håndsbooking for weekends, mens det 
på hverdagene er relativt lett å få plass. 
Alt som serveres i restauranten kommer 
fra en omkrets på 200 km, unntatt sjø-
mat. Paul Bocuse lagret en stor samling 
oppskrifter i en kokebok som fortsatt 
brukes, men nye retter utvikles hele ti-
den. 

Monsieur Paul, som han ble kalt, var 
en visjonær matkunstner. Etter først å ha 
startet gastronomitempelet i Collonges-
au-Mont-d’Or, utviklet han et upmarket 
brasserikonsept i Lyon. I de senere år er 
hans fire brasserier utvidet med to nye 
restauranter: Fond Rose og Margueri-
te. Ouest Express er en kjede fast-food 
restauranter som også tilhører Bocu-
se-imperiet.  

I det populære innendørsmarkedet, 
Les Halles Paul Bocuse, i Lyon, kan man 
besøke 48 boder med skjell, osteproduk-
sjon, bakere, konditorer, markedsgart-
nere, slaktere, fiskehandlere, catering, 
vinhandlere og restauratører. 

I Les Halles Paul Bocuse er det stort utvalg, bl.a. østers og annen sjømat hos Chez Antonin.

Trøffelsuppen V.G.E. var en signaturrett for Paul Bocuse.

Chef på Bocuse-restauranten L’Auberge du 
Pont de Collonges, Olivier Couvin, bruker 
Paul Bocuses kokebok.
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Nytt gastronomisk kultursenter 
Cité Internationale de la Gastronomie, 
det første kultursenteret som fullt og 
helt er viet gastronomien, ble åpnet 
i Lyon 19.oktober 2019 i det tidlige-
re hospitalet, Grand Hôtel-Dieu. I dag 
inneholder det butikker, restauranter 
og et hotell. Dette er et senter som skal 
formidle kunnskap om mat og matgle-
de til både barn og voksne. Her holdes 
workshops, der besøkende for eksempel 
kan lære matlaging, eller å forstå hva 
som står på etikettene. Franske og inter-
nasjonale kjøkkensjefer gir ofte prøver 
på sine kokkekunster. I løpet av året vil 
kjente franske og internasjonale chefs 
være “artists in residence” ved Cité Inter-

nationale de la Gastronomie. Hensikten 
er å gjøre fransk gastronomi tilgjengelig 
for så mange som mulig, her vil turister 
kunne få både en kulturell opplevelse og 
oppdage fransk gastronomi. Andre lands 
matkultur vil også bli presentert, for ek-
sempel vil det japanske kjøkken bli spe-
sielt fremhevet i 2020.

Viktig gastronomi-region
Auvergne-Rhône-Alpes er Frankrikes 
nest viktigste region for gastronomi. 
Her finnes 94 restauranter med Mic-
helin-stjerner, inkludert 8 chefs med 3 
stjerner, bl.a. Michel Troisgros, Georges 
Blanc, Régis & Jacques Marcon og An-
ne-Sophie Pic.

Mange kjente restauranter satser 
også på regionalt kjøkken, bl.a. kjede-
ne Bistrots de Pays, Bistrots Beaujolais, 
Bouchons Lyonnais, Toques Blanches 
Lyonnaises, Toqués d’Ardèche, Toques 
d’Auvergne og Bienvenue à la Ferme.

Det satses nå sterk på turisme dedikert 
til gastronomi og lokale viner og andre 
produkter, fra Dijon til Marseille, langs 
elvene Saone og Rhone. 

Auvergne-Rhône-Alpes kan tilby 67 
produkter med beskyttet opprinnelses-
merke, PDO eller AOP, bl.a.: 17 PDO-os-
ter: bl.a. Bleu d’Auvergne, Saint-Ne-
ctaire, Fourme d’Ambert, Cantal, Salers, 
Beaufort, Abondance og Reblochon. Det 
er to “osteruter”, der man kan lære om 
osteproduksjon: Route des fromages 
d’Auvergne og Route des fromages de 
Savoie.

Regionen kan også skryte av mange 
andre kjente mat- og drikkevarer, for 
eksempel: ikoniske PDO-produkter som 
Bresse-kylling og Ardèche-kastanjer. 
33 mineralvannmerker; Volvic, Evian, 
Vichy-Célestins, Badoit. Valrhona-sjoko-
lade, Montélimar-nougat og sorte trøfler. 
Auvergne-Rhône-Alpes er også Frank-
rikes nest største region for organiske 
produkter. 

Dette er også en viktig region for vin-
produksjon, med 39 PDO eller AOP viner. 
De har tre internasjonalt kjente vinom-
råder; Beaujolais, Côtes du Rhône og Vins 
de Savoie. Lyon er gateway til disse tre 
store vinområdene. n

Cité Internationale de la Gastronomie, det første kultursenteret som fullt og helt er viet 
gastronomi, åpnet i Lyon i oktober i fjor.

eSammenleggbare mobile barløsninger med eff ktivitet og stabilitet helt lik som stasjonære barer

Besøk oss gjerne 3 - 6 mars 2020 på
Norges Varemesse, standnr: E03-24 
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Skreien er kommet!
Nå er Lofotfisket i full gang og skrei står 
på menyen på mange restauranter og 
andre spisesteder rundt omkring i lan-
det. 

I Norge skiller vi mellom tre typer tor-
skebestander. Kysttorsk, nordsjøtorsk og 
nordøstarktisk torsk. Det er den nord-
østarktiske torsken vi ofte kjenner som 
skrei eller barentshavstorsk. Skrei er 
torsk, men ikke all torsk blir til skrei. Ho-
vedforskjellen på skrei og torsk er at kyst-
torsken og nordsjøtorsken er stedegen 
langs norskekysten og andre steder i Eu-
ropa, mens skreien kommer svømmende 
fra Barentshavet. Lofotfisket foregår etter 
den norsk-arktiske  torsken  (Gadus mor-
hua). Den holder til i  Barentshavet  nord 
for Norge og Russland, hver vinter trek-
ker den ned til norskekysten. Fisken kalles 
skrei når den kommer ned til norskekys-
ten for å gyte. Navnet skrei kommer fra 
det gammelnorske ordet «skreiða», som 
betyr å vandre. Torsken er seks til syv år 
gammel når den første gang foretar den-
ne vandringen for å gyte. Det er fastslått 
at skrei og annen torsk er svært like, men 
med noen få genetiske forskjeller. Det 
er utviklet et offisielt kvalitetsmerke for 
Skrei. Kvalitetsmerket «Skrei» er gyte-
moden skrei som er utvalgt, behandler og 
pakket etter bestemte krav, beskrevet i en 
egen kvalitetsstandard.  

Halvparten av skreien til Spania
I 2019 eksporterte Norge over 180.000 
tonn torsk, til en verdi av NOK 10 milli-
arder. Fra 2018 til 2019 har norsk torske-
eksport hatt en verdivekst på 7 prosent.

Prisveksten for fersk, hel torsk har 
hatt en jevn økning med 113 prosent fra 
2013 til 2019. De største markedene for 
norsk torskeeksport i 2019 var: 1) Portu-
gal (NOK 3 milliarder), 2) Danmark (NOK 
1,5 milliarder), 3) Kina (NOK 1 milliard), 4) 
Storbritannia (NOK 690 millioner) og 5) 
Italia (NOK 690 millioner).

De største konsummarkedene for 
norsk torsk er: 1) Portugal, 2) Storbritan-
nia, 3) Frankrike, 4) Spania og 5) Italia.

Til Portugal, som er Norges største 
markedet for torsk, er klippfisk den stør-
ste produkttypen. Spania er det største 
markedet for skrei, og over halvparten 
av skreieksporten blir sendt til det span-
ske markedet. 

Både kysttorsken og nordsjøtorsken er 
i dag ikke på ønsket bestandsnivå. Der-
for har kvotene på disse blitt redusert, 
og det er innført en rekke tiltak for å 
unngå torskefisket i Sør-Norge. Skreien, 
og den norskfangede torsken i Barents-
havsområdet har derimot en meget god 
bestand.

Mat/anvendelse
Torsken har et hvitt kjøtt og takler man-
ge ulike tilbehør og krydder. Den kan 
derfor krydres sterkt, som i en bacalao, 
eller saltes lett.

Torskekjøttet skives lett og bør derfor 
ikke deles inn i små stykker.

På grunn av skreiens lange reiser, har 
fiskekjøttet ekstra mye muskler. Typisk 
er det hvite kjøttet som flaker seg ved 
varmebehandling.

Skreiens tilbehør som rogn, lever, tun-
ge og kjake, gjør produktet skrei helt 
spesielt (Mølje). n

Torsken kalles skrei når den kommer inn til 
kysten for å gyte.
Foto: Johan Wildhagen/Creative Commons

DOBBELT 
GIR MENING

Smak 2020
Hall C | Stand C05-34

VERDENS FØRSTE 
TWO-LEVEL-WASHER

www.hobart.no
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KONKURSER I HOTELL- OG RESTAURANTNÆRINGEN
06.02 Popmais AS, Skien
04.02 Por DB Thaimat AS, Arendal
04.02 Restaurantkompaniet AS, Levanger
04.02 Kebab House Moss AS, Moss
03.02 Kaffekoppen AS, Aure
03.02 På Kaia Pub AS, Kirkenes
03.02 Favn Kafe AS, Vrådal
31.01 Glomma Pizza og Pub AS, Sellebakk
31.01 La Buvette AS, Ski
29.01 Haven Cafe og Pub AS, Jessheim
29.01 GR Flavours Mat og Drikke AS, 
 Kristiansand
28.01 Friends Today AS, Tromsdalen
28.01 Saray Restaurant Grønland AS, Oslo
28.01 BH Burger AS, Drammen
28.01 På Hjørnet Nesbyen AS, Nesbyen
27.01 Yasar Cahit, Moelv
24.01 MNM Kitchen AS, Stabekk
24.01 Bjellandstrand Gård AS, Færvik
23.01 Bonnys Kjøkken AS, Åndalsnes
23.01 Asian Cafe AS, Lierskogen
22.01 Sofram Takeaway & Catering AS,  
 Nerlandsøy
22.01 Weip AS, Lysaker
22.01 Kafe de Fire Årstider AS, Magnor
22.01 Lai Lai Hong Kong AS, Arendal
21.01 Gamlebyen Mat og Vinhus AS,  
 Gamle Fredrikstad
20.01 Bærbar Invest AS, Tromsø
17.01 Romerike Catering AS, Aurskog
17.01 Joshua AS, Oslo
17.01 Divan Pizza & Grill AS, Larvik
17.01 Sande Pizzadrift AS, Sande i Vestfold
16.01 Å Geko AS, Sørvågen
15.01 B&M Drift AS, Gjøvik
15.01 Folque AS, Skien
15.01 Elefanten Bar og Café AS, Oslo
15.01 Kolbotn Kafe AS, Langhus

15.01 Shah Alamdar Hussain, Verdal
14.01 Banken Pøbb og Spiseri AS, Leknes
14.01 Gode Smaker Catering AS, Lillestrøm
13.01 Jad AS, Kristiansand
13.01 Eidsbugarden Hotelldrift AS, 
 Tyinkrysset
13.01 Askim Cafe Gruppen AS, Askim
13.01 Akcan AS, Åkrehamn
13.01 Clover AS, Stavanger
10.01 Brus Bar AS, Oslo
10.01 Sydøst AS, Bodø
09.01 Kitchen & Bar AS, Skien
09.01 Caminito AS, Oslo
08.01 The Vegina Donut Company AS,   
 Trondheim
08.01 Granstunet Kaffebar AS, Brandbu
08.01 Sjømat Spiseri AS, Oslo
08.01 New Bulsho Restaurant, Oslo
07.01 Myhregaarden Hotel Stavanger AS,  
 Stavanger
07.01 PFC AS, Rådal
06.01 Koffein AS, Brønnøysund
06.01 Morgedal Hotell Drift AS, Morgedal
06.01 Kafe Nessundet AS, 
 Nes på Hedmarken
03.01 Uno Mas AS, Fjellhamar
02.01 Anno 1793 AS, Son
02.01 Biak AS, Herdla
02.01 Kleveland T Service Management AS,  
 Erdal
02.01 Together Kafe & Restaurant AS,  
 Drøbak
30.12 Planken Kaffebar AS, Heggedal
23.12 Lofotbruket AS, Sortland
23.12 Majastua Drift AS, Trofors
20.12 El Greco AS, Oslo
20.12 Borch Camilla Kopperud, Askim
19.12 Frøken Larsen AS, Oslo

19.12 Vestsida Mat AS, Nordmela
19.12 Rovik AS, Fevik
19.12 Becks Brasseri og Bar AS, Porsgrunn
18.12 Sana 123 AS, Hafslundsøy
17.12 Matkultur AS, Oslo
17.12 Kina Silkeveien AS, Brevik
17.12 Øko Pizzadrift AS, Beitostølen
16.12 Øvø AS, Oslo
13.12 Husmannskosten, Vestby
12.12 TBJ Norge AS, Oslo
12.12 Brygghuset Farsund AS, Farsund
12.12 Cateringhuset AS, Lysaker
12.12 Saltfjellet Hotell Polarsirkelen AS,  
 Røkland
11.12 Snakkes AS, Lillestrøm
11.12 Big Jacks BBQ AS, Kristiansand
11.12 Loftetspiseri AS, Horten
11.12 Marinegården AS, Horten
11.12 Rytham AS, Oslo
10.12 Chef Muratti AS, Oslo
10.12 Dronningens Grill & Pizza AS,  
 Kristiansand
06.12 Thaimat AS, Kråkerøy 
06.12 Nezus E Sport AS, Kristiansand
05.12 Kreativt Senter Atelier Hvit AS, Tolga
05.12 Rubys Diner AS, Sollihøgda
04.12 Pettersen Søstrene AS, Brønnøysund
03.12 Oslo Restaurant Holding AS, Oslo
03.12 Solli Drift AS, Oslo
03.12 Maxin Chicken AS, Kløfta
03.12 Calaha AS, Skien
03.12 Solli Plass Restaurantdrift AS, Oslo
03.12 Nasif Nour, Mysen
02.12 Lille Gjesten FCC AS, Holmestrand
02.12 Indiske Retter AS, Drammen
29.11 Vinsj AS, Borgen
29.11 Nonno Gelato AS, Arendal

Hoist Dashboard Hotellsystemer Internett TV - systemer Låser og interiør Tjenester

Mange års erfaring i hotelllbransjen har inspirert oss til å utvikle en plattform for 
hotelløsninger, Hoist 360, for å kunne øke ditt hotells lønnsomhet.

Hoist 360 -  
for bedre hotelldrift
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Februar
21.–23. Ferie for alle, Herning
25.–26. International Confex, London, ExCel
26.-27. Business Travel Show, Olympia, London
27.-28. Luxury Travel Mart, Moskva

Mars
2.–3. Snowballkonferansen 2020, Lillehammer 
 www.snowballkonferansen.no
2.-4. Hotelympia, Hotel, Restaurant & Catering Show, 
 London ExCel
3.-6. SMAK 2020, Norges Varemesse, Lillestrøm, 
 www.messe.no
4.-8. ITB Berlin, www.itb.com
9.-12. The Special Event, Las Vegas
12.-15. Salon Mondial du Tourisme, 
 Paris Expo Porte de Versailles
13.–17. Internorga 2020, Hamburg
16.–18. YHS – Young Hoteliers Summit, Lausanne
17.-19. Campingkonferansen 2020, Color Fantasy 
 www.nhoreiseliv.no
17.-19. Moscow International Travel & Tourism Exhibition, 
 Moskva
22.-24. Foodexpo, Herning   www.foodexpo.dk
27.-29. Salo International del Tourisme, Barcelona
28.–2./4 Hotelex Shanghai 2020
30.-2./4 Norwegian Travel Workshop (NTW), Trondheim 
 www.visitnorway.com

• HRRs Reiselivskalender er basert på innsendt info. 
Arrangører kan benytte vår e-postadresse: Post@hrr1910.no

April
24.–25. Nordisk mesterskap for kokk- og servitørlærlinger, 
 Norsk Restaurantskole, Oslo   www.nhoreiseliv.no

Mai
11.-14. IMEX, Incentive travel, Meetings & Events, Frankfurt
18.–20. Phocuswright Europe, Amsterdam    
 www.phocuswrighteurope.com
25.–26. NHO Reiseliv Årskonferansen 2020, Drammen 
 www.nhoreiseliv.no
27.–28. NHC Conference 2020,  
 Nordic Hotel Investment Conference,  
 Radisson Collection Royal Hotel, København   
 www.nhc-conference.com
28.–29. Bocuse d’Or Europe, Tallinn  www.bocusedor.com

September
8.–9. Hotel Facilities Management EXPO, London ExCel
15.–17. Seatrade Cruise Med, Malaga
22.–23. Norwegian Digital Travel Conference 2020,  
 Q42 Kristiansand

Oktober
27.–29. Norsk Opplevelseskonferanse, Mo i Rana 
 www.norskopplevelseskonferanse.no

November
2.–4. World Travel Market 2020 (WTM), ExCeL, London 
 www.wtm.com
3. Camping- og reiselivskonferansen 2020, Tønsberg  
 www.visitnorway.com

REISELIVSKALENDER 2020

Anne Lise
Colonialenwww.nores.no

I N N K J Ø P S P A R T N E R

Sammen med medlemmene våre går vi  
gjennom innkjøp og hjelper med løsninger 
som gjør hverdagen og økonomien enklere.

Våre rådgivere har inngående bransje- 
kunnskap, og personlig rådgivning kombinert 

med unike nettbaserte verktøy gir deg oversikt 
og struktur over innkjøpene dine.

Innkjøp som sparer 
tid og penger

Sees på SMAK-messen 3-6 mars
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3.-6. mars 2020
Norges Varemesse

Stand nr: C03-28 Vi treffes på stand nr C04-14

Vi tre� es på stand nr E05-04

Vi tre� es på
stand nr C04-34

Revers brukes på mørke bunner.

KOM OG SE
VÅRE NYHETER 

PÅ STAND D07 - 46

KUNDESERVICE 
tlf. 66 77 06 00 

kundeservice@pals.no

Vi treffes på stand C01-28 
www.hobart.no

Stand nr 
C05-34

BESØK VÅR STAND E02-05
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 Sted Kapasitet Anslag investering Planlagt åpning
Bergen Moxy/GC Rieber Eiendom, Bontelabo 200r  Mai 2020

Bodø Comfort Hotel Bodø, Corponor AS/Adolfsen Group 160r  2020

 Quality Bodø/Hundholmen Byutvikling 247r 430 mill. Mars 2021

 Rønvikfjellet, Buchardt 260r 500 mill. 2020

 Smarthotell 200r  TBA

 EPP prosjekt 240r  TBA

Dombås Frichs Hotell/Thon Hotels 88r 60 mill.

Fauske Tower Hotel 240r 500-700 mill. TBA

Gardermoen Gardermoen First 500r  TBA

Harstad Quality Hotel, Kaarbøkvarteret 180r  2021

Hole Elstangen, Sundvolden Hotel   TBA

Horten Rustadbrygga/Norlandia-gruppen  200 mill.

Hvitsten Ramme Fjordhotel/Petter Olsen 42r 60 mill. 2020

Jessheim Oslo Airport City, Haut Nordic 410r 800 mill. 3. kv. 2022

Kongsberg 1624, Sølvparken,  Sondre Prestegard/Haut Nordic 160r  juni 2021

Kristiansand Kjevik (God Driv) 50 leil.hotell 50 mill.

Kvitsøy Base Property/Alfred Ydstebø 125 - 150r

Levanger Levanger Fjordhotell 200r 300 mill.

Lysefjorden Kjerag Panoramic Hotel 40r 60 mill.

Lørenskog Thon Hotel/Snøporten 300r  2021

Melsomvik Oslofjord Convention Center 1600r 3 mrd. 2017 - 2020

Meløy Svart Hotel, MIRIS Eiendom/Snøhetta/Powerhouse   2021

Mo i Rana HHO Holding 150r

Moskenes Lofoten Opera Hotel 45 - 65r 400 mill. TBA

Moss Verket, Höegh Eiendom   TBA

Oslo HasleLinje, Nordic Choice/AF/Höegh Eiendom 217r  2020

 Rosenkrantzgate 11, Eiendomsspar 153r  2020

 Comfort Hotel Karl Johan (utbygging) +83r totalt 264r  2020

 Scandic Helsfyr (utbygging 197r)  2020

 The Well Resort 104r  vinter 2020 

 Comfort Hotel Xpress Youngstorget (utbygging 69r)  Ultimo 2020

 Oslo Lysverker, Solli Plass Nordic Hotels & Resorts/Aspelin Ramm 252r 2 mrd. Primo 2021

 Radisson Red Økern, Oslo Pensjonsforsikring/Norlandia Hotel Group 224r  2021

 Comfort Hotel Grand Central 200r  2021

 Radisson Blu Hotel Oslo Plaza (utbygging 335r)  2022

 Landbrukskvartalet (Aspelin Ramm)   TBA

Skjetten Quality Hotel Olavsgaard +130r (utbygging)

Sortland Scandic Sortland, Hotelleiendom Nord/Holmøy Holding 130r  1 kv. 2021

 “Den blå diamant”, Johnsen Eiendom 150r +300 mill. 2021

Stavanger Bjergsted, Base Property/Stordalen 250r 500 mill. TBA

 Moxy   TBA

 Smarthotel Stavanger City, Holmen 151r 150 mill. TBA

 Forum Pluss/Sjur Lærdal 140r 160 mill. TBA

Stokmarknes Quality Hotel Richard With 158r  3.kv. 2021

Svalbard Sandmo & Svenkerud 150r

 Radisson Blu Polar Hotel/Hurtigruten Svalbard 100r påbygg

Svolvær Thon Hotels 213r 400 mill. 5.mars 2021

 Eiendomsspar 250r 1,1 mrd. TBA

Troms The Crystal Hotel 86r

Tromsø Scandic Grand +50r (utbygging)

 Moxy, Daimyo/Core Hospitality +200r  ultimo 2021

 Buchard  500 mill – 1 mrd.

 AC by Marriott/Vervet 300r  2.kv. 2022

 Eiendomsspar/Mack   TBA

Trondheim Scandic Nyhavna/Bane NOR Eiendom, Utstillingsplassen Eiendom 425r  2022

 Quality Hotel Panorama (utbygging)

Ullensaker Miklagard Golf, Sondre Prestegard/Haut Nordic 304  oktober 2020

HOTELLPLANER
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Sjekk ut
vårt nettmagasin!
Her finner du daglig nyheter og kommentarer om det 
som skjer i hotell-, restaurant- og reiselivsnæringen.

Vi mottar også gjerne nyheter og andre innspill 
fra deg og din bedrift.

www.hrrnett.no

Er du forberedt på 
morgendagen?

La Hoist Group vise deg fleksible løsninger

info.no@hoistgroup.com www.hoistgroup.com

Med vårt brede sortiment, fleksible løsninger, installasjons- og 
supporttjenester trenger du bare én partner for dine produkter og tjenester.  
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BRANSJENYTT

Millum nærmer seg 10 milliarder
2019 ble en stor opptur for teknologi-
selskapet Millum, ytterst på Fornebu. En 
jevn vekst de siste årene ble kronet med 
rekordstore 12% økning i handelsvolu-
met i 2019.

Dessverre ble året noen dager for kort 
for at grensen på 9 milliarder skulle pas-
seres, men 8.9 milliarder i handelsvolum 
bekrefter Millums posisjon som en av de 
sentrale aktørene i storhusholdnings-
markedet.

Årets vekst skyldes først og fremst en 
vekst i handel om de eksisterende kun-
dene Millum har jobbet med i mange år. 
Spesielt NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og 

Gress-gruppen står for den største vek-
sten.

- Tallet i seg selv er veldig høyt, men 
jeg syntes det er aller mest gledelig at 
veksten kommer fra eksisterende kun-
der, sier daglig leder i Millum, Bjørn An-
skau.

I løpet av 2019 ble hele 1677 nye bru-
kersteder tilkoblet Millum Procurement, 
gjennom en av de 19 brukerportalene. 
Disse kommer også i hovedsak fra eksis-
terende kunder, som har arbeidet godt 
internt for å få flere til å ta i bruk inn-
kjøpsportalen.

- Nesten 1700 nye brukersteder viser 
at våre kunder er fornøyde med produk-
tene vi lever og at stadig flere av inn-
kjøpskjedenes medlemmer ser nytten av 
å strukturere sine innkjøp. 

I tillegg til å jakte videre på nye samar-
beidspartnere i Norge, rettes fokus sta-
dig mer mot Sverige og Danmark, to land 
man allerede er etablert i.

- Det er naturlig for oss å se videre 
utover i Norden. Flere av våre kunder 
har business i alle tre landene, så vi for-
bereder oss på dette. I tillegg så ser vi 
mulighetene for andre land i årene som 
kommer, avslutter Bjørn Anskau.

Quality Hotel inntar Vesterålen
Høsten 2021 åpner Quality Hotel Richard 
With på kaia i Stokmarknes. I samarbeid 
med Hotel Richard With AS skal Quality 
Hotel, som er en del av Nordic Choice Ho-
tels, i løpet av halvannet år, bygge Vest-
erålens største hotell.

– Vi kunne ikke la sjansen gå fra oss da 
vi fikk høre om dette fantastiske hotell-
prosjektet i vakre Vesterålen. Reiselivet 
i regionen er i vekst og vi ser frem til å 
bidra med både senger, konferanseloka-
ler og bar- og restauranttilbud. Med flott 
beliggenhet på kaia på Stokmarknes, 
ønsker vi å bli et positivt tilskudd i lokal-
miljøet og bybildet. Når vi åpner dørene 
i 2021, skal Quality Hotel Richard With 
være en møteplass både for tilreisende 
turister og forretningsfolk, og ikke minst 
lokalbefolkningen på Stokmarknes, sier 
Petter A. Stordalen, grunnlegger av Nor-
dic Choice Hotels.

Lokalisert i spektakulær natur i øy-
riket Vesterålen tett på Lofoten, vil det 

nye hotellet bli et viktig bidrag til 
turismen, lokalbefolkningen og 
næringslivet i Nordland. Hotel-
let vil også bli nærmeste nabo til 
det nye Hurtigrutemuseet som er 
under bygging.

Sammen skal vi bygge et hotell 
på Stokmarknes i verdensklasse. 
Quality Hotel Richard With kom-
mer til å bli et fyrtårn i reiselivet 
i Vesterålen, sier Yngve Skog Ro-
dal, prosjektleder og hotelldirek-
tør. Byggestart er planlagt til mai 
2020, ferdigstillelse og storslått åpning 
er planlagt til høsten 2021. Quality Hotel 
Richard With blir det fjerde hotellet Nor-
dic Choice Hotels har i Nordland. Hotellet 
blir en del av franchiseporteføljen til Qu-
ality Hotel, som allerede teller 21 hoteller 
i Norge, Sverige og Danmark

– Vi gleder oss enormt til å ønske det-
te fantastiske hotellet velkommen til 
Quality Hotel-familien. Stokmarknes og 

Vesterålen er utrolig spennende desti-
nasjoner med kjempepotensiale og vi 
ser frem til å ta en enda sterkere posisjon 
med Quality Hotel i Nord-Norge, sier Ka-
tri Inkerø, franchise & prosjektdirektør i 
Quality Hotel.

Hotellet får 153 rom og 5 suiter, restau-
rant, lobbybar og konferansefasiliteter. 
Byggherre og eier er Hotell Richard With 
AS.

Scandic Victoria Lillehammer totalrenovert
Scandic Victoria Lillehammer gjenåp-
ner nå og absolutt alt er nytt. Ambisjo-
nen er å være Lillehammers foretrukne 
sentrumshotell, med beliggenhet midt i 
byens gågate, topp moderne standard 
og et skreddersydd mat- og serverings-
tilbud.

Scandic Victoria Lillehammer har his-
torie tilbake til 1872. I september startet 
renoveringen av den va-
kre trebygningen midt i 
Lillehammer sentrum. En 
betydelig investering er 
lagt ned i oppussingen av 
hotellet, som nå fremstår i 
splitter ny drakt. Alle væ-
relser og fellesområder er 
totalrenovert, alle bad er 
nye og alt av inventar er 
skiftet ut. I tillegg har ho-
tellet fått en ny restaurant 
og peisestue, og utvides 
med en ny fløy. Når alt 

står ferdig, vil hotellet ha 161 rom og 430 
sengeplasser. 

Hotelldirektør på Scandic Victoria Lil-
lehammer, Erik Fostervoll, mener at ho-
tellet nå har alle forutsetninger for å 
ta posisjonen som det foretrukne sen-
trumshotellet i Lillehammer. Han ser 
også frem til enda tettere samarbeid 
med reiselivet, næringslivet og idretten 

i regionen fremover. 
Den ærverdige Victoriastuen var len-

ge en av de mest anerkjente og popu-
lære restaurantene i byen for lokale og 
tilreisende. Scandic har sett tilbake på 
storhetstiden fra 90-tallet og gjenåpner 
restauranten under navnet «Victoria». 
Også kjøkkenet har fått en oppdatering, 
og vil fremover tilby moderne, nordisk 
mat med lokal forankring. 

– Tilfredshet blant både gjester og an-
satte er en prioritet når vi nå gjenåpner 
Scandic Victoria Lillehammer. Derfor 
jobber vi med å utvikle et bredt mattil-
bud, slik at gjestene får det de vil ha. Det 
gjelder også restauranten, hvor vi skal 
servere mat og drikke av god kvalitet til 
overkommelige priser. Vi skal blant an-
net tilby veganske alternativer. Det skal 
være mat for alle - det er viktig. Samtidig 
vil vi vektlegge å være et godt vertskap 
og gi personlig service, avslutter Foster-
voll.
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Showroom Oslo
Grefsenveien 5B, 

0482 Oslo

Åpningstider:
Mandag-Onsdag 11.00-16.00
Torsdag 11.00-18.00
Fredag 11.00-17.00
Lørdag 11.00-14.00

NYHET! 
Måndalen og Ekornes lanserer nytt 

spennende hotellkonsept. Kontakt 

oss for mer informasjon og 

produktkatalog 2020. 

Les mer om konseptet og finn 

kontaktinformasjon på våre 

nettsider

www.mandalen.no 

Showroom Ålesund
Brunholmgata 8  

6004 Ålesund

Åpningstider:
Etter avtale Tlf: 70255200



Eiendomsspar har solgt Scandic Helsfyr
Storebrand Eiendomsfond Norge KS har 
kjøpt Scandic Helsfyr av Eiendomsspar. 
Scandic Helsfyr er under utvidelse og vil 
bli Scandics største hotell i Norge, når 
det høsten 2020 ferdigstilles, med 450 
rom.

Kjøperen, Storebrand Eiendomsfond 
Norge KS (SEN KS), er Norges største 
ubelånte eiendomsfond, forvaltet av 
Storebrand Eiendom. SEN KS eier fra før 
17 eiendommer, hvorav Scandic Fornebu 

så langt har vært fondets eneste hotell. 
Scandic har signert en leiekontrakt 

som løper til 2037 og investerer selv et 
betydelig beløp i oppgraderingen av ho-
tellets eksisterende del. Den kommende 
utvidelsen av hotellet vil øke antallet rom 
fra 253 til 450, i tillegg til utvidede kon-
feranse- og restaurantfasiliteter. Hotel-
let vil da totalt ha et areal på ca. 18.000 
kvadratmeter. Eiendomsspar garanterer 
for et avtalt leienivå de neste 5 årene.

Revitalisering på Danebu Kongsgaard
Kongsgården har en svært lang historie 
på Aurdalsåsen. Det har vært flere eier-
skap etter Dansk folkeferie, med halv-
hjertede forsøk på utvikling. 

Kongsgaarden og områdene rundt nå 
eies av familien Sandvik, som også har 
fått med seg Sverre M. Sejersted, gjen-
nom selskapet Banco AS, på eiersiden. 

Kari og Harald Kulhuset kom inn som 
vertskap i 2015. De har gjennom disse 
årene bygget opp hotellet til stabil drift.

Med bakgrunn i behovet for vesentlige 
oppgraderinger for å møte fremtidens 
krav til et attraktivt fjellhotell, er det nå 
staket ut en ny fremtidsstrategi for Da-
nebu Kongsgaard. Eierne skal selv delta 
aktivt i driften og utviklingen av hotellet. 
Nytt vertskap er Malene Tuv Sandvik og 
Pascal Gross. Elin Tuv Sandvik blir hotell-
sjef. 

- Vi har en visjon om å skape destina-

sjon Danebu, med Kongsgaarden i sen-
trum. Vi vil etablere et solid grunnlag for 
økonomisk vekst og dermed skape en 
attraktiv helårsdestinasjon. Modernise-
ring og oppgradering av hotellet vil star-
te etter påske og vil foregå i perioder de 
neste årene. Parallelt med dette jobber 
vi nå videre med utviklingen av områ-
det rundt Danebu. Dette er foreløpig kun 
på skissestadiet, men det er dette som 
gjør det mulig å satse på en videre drift 
og utvikling av hotellet og er kjernen i å 
skape en attraktiv helårsdestinasjon, sier 
Elin Tuv Sandvik.

Familien Sandvik eier også 30,5 % av 
Valdres Alpin Holdning AS, via sitt sel-
skap Prodigital AS. Det vil derfor fortsatt 
være et godt samarbeid mellom Dane-
bu Kongsgaard, alpinbakken og alle de 
andre aktørene som er med på å skape 
gode opplevelser i Aurdalsåsen. 

BWH Hotel Group AB
Hotellene i Best Western Hotels & Resorts 
har vedtatt en endring i selskapsstruktu-
ren, som innebærer at hotellene fra og 
med 1. januar i år har etablert et aksje-
selskap, hvor hotelleierne blir aksjonæ-
rer i det nye selskapet. Formålet med 
denne endringen er å styrke porteføljen.

I februar ifjor kjøpe Best Western Ho-
tels & Resorts den verdensomspennen-
de hotellkjeden WorldHotels, hvor blant 
annet Tivoli Hotel i København og Gothia 
Towers i Gøteborg inngår. Med oppkjøpet 
har Best Western Hotels & Resorts skapt 
mer bredde i sin hotellportefølje, siden 
de nå også kan tilby hotellopplevelser i 

premiumsegmentet. Kjeden rommer nå 
17 varemerker, som hver for seg henven-
der seg til ulike segmenter under én og 
samme paraply.

Nå bytter kjeden navn til 
BWH Hotel Group Scandi-
navia AB for å tydeliggjø-
re den brede porteføljen 
selskapet representerer. 
Samtidig skapes et aksje-
selskap hvor de ulike ho-
telleierne blir aksjonærer.

- Vi har kjent et økt be-
hov for å kunne handle 
raskere i en tid hvor ho-

tellandskapet endres, og flere og flere 
hoteller konsolideres i de store kjedene. 
Våre hoteller eies og drives av lokale en-

treprenører og med stiftelsen 
av det nye selskapet, blir de 
enda mer delaktige, samtidig 
som det gir oss som selskap 
og organisasjon større hand-
lingsfrihet, sier Johan Kukacka 
(bildet), CEO for BWH Hotel 
Group i Skandinavia.

Det nye selskapet, BWH Ho-
tel Group, omfatter 4700 ho-
teller rundt om i verden, hvor-
av 160 ligger i Skandinavia. 

Unike Fjordhoteller kjøper 
Leikanger Fjord Hotell

Unike Fjordhoteller AS har kjøpt Leikan-
ger Fjord Hotell AS, som i forbindelse 
med eierskiftet har skiftet navn til Lei-
kanger Hotell AS. Unike Fjordhoteller er 
en del av Unike Hoteller.  

- Vi ønsker å skape den unike følel-
sen for våre gjester, sier konserndirek-
tør Morten Christensen. Leikanger Hotel, 
med sin unike beliggenhet, passer per-
fekt i vår portefølje av unike ærverdige 
hoteller. 

Leikanger Hotell har 100 års jubileum i 
2020. Vi er glade for at det er Unike Ho-
teller som videre skal eie og drive fjord-
hotellet, som har vært i familiens eie i 
fire generasjoner, sier Trine-Lise Lie.  

Unike Hoteller består nå av ni eksklu-
sive hoteller, som ligger som perler på 
en snor fra Leikanger og ned igjennom 
Vestfold og Østfold til Arendal.

- Vårt tiende hotell er under plan-
legging og kommer til å stå ferdig ca 
2022/2023 og blir da Kongsvingers nye 
storstue, sier Morten Christensen. 

BRANSJENYTT
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Tlf. 91 00 63 77 
salg@one-shot.no
www.one-shot.nooneshotnorge One Shot Norge

I S K R E M ,  F R O Z E N  Y O G H U R T  &  S O R B E T
E T T E R  O R I G I N A L  I T A L I E N S K E  O P P S K R I F T E R

 Maskinens størrelse og brukervennlighet gjør at den passer til utsalgssteder av alle størrelser. 
Iskremen kommer i ferdigporsjonerte kapsler som legges i isdispenseren. Trykk på grønn knapp og nyt!

®

Norges mest 
geniale iskonsept

K A P S L E R

4  STEG:

Steg 1
Fjern forseglingen.

Steg 2
Legg kapselen i skuffen.

Steg 3
Hold beger under skuffen 

– trykk en gang på 
grønn knapp.

Steg 4
Vent til grønn knapp

 lyser igjen – fjern den 
tomme kapselen.

F R Y S E S K A P

 LAVE INVESTERINGSKOSTNADER

 MINIMALT STRØMFORBRUK

 GOD GARANTILØSNING

 SAMME KVALITET OG PORSJON 
HVER GANG

 INGEN MATSVINN OG FULL 
KALKYLEKONTROLL

 LETT Å LÆRE, ENKEL Å BRUKE

 HØY GRAD AV MATSIKKERHET

 RASK OG ENKEL RENGJØRING

 EN MASKIN, MANGE 
SMAKSVARIANTER

 LAGET ETTER ORGINALE 
ITALIENSKE OPPSKRIFTER

D I S P E N S E R  O S 8



PRODUKTNYTT
Nyheter fra Haugen-Gruppen Storkjøkken 
Haugen-Gruppen starter året med flere 
spennende nyheter. Fra Salomon kom-
mer et nytt Homestyle surdeigs hambur-
gerbrød med et rustikt og hjemmelaget 
preg, som passer ypperlig til en real pu-
b-burger. Surdeig og potetflak gir den 
ideele blandingen og gjør det mulig å 
servere en unik burgeropplevelse. Hånd-
lagd sjarm med sprø skorpe på utsiden 
og myk innside. 

En meget spennende nyheter er fros-
sen, ferdig ovnsbakt søtpotet fra Paradi-
so, som gjør at du kan servere ovnsbakt 
potet på noen få minutter. Sunn, god og 
frossen søtpotet med skall pakket i papir 
er convenience på sitt beste. 300-350 gr 
per stk er porsjon- eller buffet-tilpasset. 

For de ekstra tøffe kommer Tabas-
co® med sin sterkeste saus hittil med 
 Tabasco® Scorpion Sauce, 150ml fra 
McIlhenny. Kruttsterk for viderekom-
mende og de nysgjerrige.

Blant nyhetene finner vi også Bull’s-Eye 
BBQ-sauce, den nye satsningen til Heinz. 
Fyldig digg BBQ saus full av smokey 
smak. Utviklet av og for folk som elsker 
god BBQ. Dette er orginalen fra 1985.

Høykvalitets spaghetti laget i bronse-
dysse fra Laboratorio Tortellini. Spaghetti 
lagd i bronsedysse får en ekstra rugglete 
overflate og ekstraherer smak og saus 
langt bedre enn de som er i teflon, som 
alle tørre pasta er. 

De unike semifriske urtene fra  Paradiso 
relanseres også. Urtene er produsert ved 
bruk av en unik og patentert metode. 
Urtene er håndplukket rett før blom-
string og har en konsistens som fersk, 
og en smak mye sterkere enn fra andre 
tørrvarer. De kommer nå i en mindre og 
smartere forpakning, som bidrar til en 
betydelig senkning i prisen. Nå er Timi-
an, Oregano, Rosmarin og Basilikum til-
gjengelig.

Nores hjelper med å redusere matsvinnet
Bærekraft og matsvinn er i vinden og 
stadig flere av de store innkjøpskjedene 
i storhusholdningsmarkedet stiller seg 
det samme spørsmålet; «Hvordan kan vi 
begrense svinn og drive mer bærekraf-
tig?».

Innkjøpsorganisasjonen Nores har tatt 
store grep de siste årene for hjelpe sine 
medlemmer til å handle mer bærekraf-
tig, og et av grepene er et tettere sam-
arbeid med Millum. 

- Først og fremst handler det om at alle 
må ta klare og gode valg allerede i plan-
leggingen av innkjøpene. Gjennom bruk 
av innkjøpsverktøyet Millum Procure-
ment, som vi kaller Buy at Nores, kan alle 
våre medlemmer benytte seg av verktøy 
som hjelper både i planleggingen av inn-
kjøp, utarbeidelse av menyer, samt gir 
bedre lageroversikt. For Nores er det vik-
tig at våre medlemmer tenker på miljø 
og matsvinn ved innkjøp, tilberedning og 
servering av maten, sier adm. dir. i Nores, 
Pål Semb-Johansson. 

Nores har rundt 1.000 medlemsbe-
drifter på tvers av Norge og Sverige, så 
Semb-Johansson og administrasjonen 
tar ansvaret på alvor. 

- Det er veldig viktig at vi som inn-
kjøpsorganisasjon aktivt arbeider for å 
spre kunnskap til våre medlemmer, og 
legger tilrette for at det blir enklere for 
dem å drive mer bærekraftig. Gjennom 
samarbeid med Matvett og KuttMats-

vinn2020, får medlem-
mene tilgang til verktøy 
som gjør deres jobb med 
å redusere matsvinnet 
enklere og mer syn-
lig. Å være en del av et 
større fellesskap som 
jobber mot samme mål, 
gjør det lettere å kom-
me i gang med arbeidet 
i egen bedrift også, sier 
Semb-Johansson. 

Hotel Continental 
reduserte matsvinn 
og kostnader
Hotel Continental er medlem av Nores 
og holdes frem som et godt eksempel på 
hvordan kjøkkensjefen kan ta aktive valg 
for å redusere matsvinn. Kjøkkensjef Stig 
Drageide, forteller at før de tok ibruk Mil-
lum Procurement fullt ut, gikk mye mat 
til svinn. 

– Det var en del mat som endte i søp-
pelkassen, både fra matproduksjon og 
fra tallerkenene til gjestene. Derfor følte 
vi at vi måtte foreta oss noe og løsningen 
ble en kombinasjon av fokus på innkjøp 
gjennom Millum Procurement og med-
lemskap i “Kutt Matsvinn 2020”, forteller 
Drageide. 

Resultatene av tiltakene kom raskt og 
var overraskende gode.

- Nå har vi klart å redusere matsvin-

net fra 135 gram pr. gjest til 100 gram pr. 
gjest, noe som tilsvarer 35 kg på 1.000 
gjester. Det handler om å ta gode valg, 
forteller Drageide.

Særlig er det muligheten til i detalj å 
beregne mengden ingredienser som 
behøves på ulike oppskrifter og menyer 
som gir effekt. Dette gjøres i en modul 
som kalles Menybank.

– Det er et viktig verktøy. Der kan vi 
legge inn hvor mange porsjoner som skal 
tilberedes, få oversikt over allergener og 
få en kalkyle og handleliste ut fra dette. 
Det betyr at vi gjør langt mer nøyaktige 
innkjøp til hver enkelt rett. Tilsammen 
utgjør dette en stor reduksjon i både 
matsvinn- og i kostnader, understreker 
Stig Drageide.

Nytt fra Norrek
Nyheter til salatbaren. Bønner og 
linser er i vinden som aldri før, Nor-
rek har satt sammen to nye, prote-
inrike og mettende salatblandinger 
– helt klare til å nytes. Alt du tren-
ger å gjøre er å tine dem.

Salatblanding med røde linser. Miks 
av blomkålstilk, rødløk, røde linser 
og grønne soyabønner. 

Salatblanding med adzukibøn-
ner. Miks av adzukibønner, rødløk, 
paprika og grønne soyabønner. 
Tilberedes fra dypfryst tilstand – 
raskt og enkelt.
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Gir gratis bordbooking til 
alle norske restauranter

Det danske oppstartsselskapet Quick-
Order går nå inn i norsk restaurantbran-
sje med en ambisjon om å fundamentalt 
endre den. Første skritt er å gi bort bord-
booking-tjenesten Seater, gratis.

- QuickOrder gjør sitt inntog i Norge 
gjennom avtaler med flere større re-
stauranter i Bergen og Oslo. I Danmark 
bruker allerede mer enn 400 restauran-
ter plattformen.

Tilbudet om gratis bordbooking hand-
ler om å skape synlighet. 

Daniel Olsen er daglig leder for burger-
restauranten Don på Jessheim og har 
slått til på tilbudet om gratis bordboo-
king.

– Tidligere har jeg lett mye etter pas-
sende IT-løsninger for restauranten vår, 
men det har vært for dyrt, både i oppsett 
og etablering. Det var veldig greit å få et 
bra system for bordbooking, slik at folk 
kan sjekke tilgjengelighet og booke bord 
uten at jeg må stå i telefonen, sier han.

Dansk brikkesystem for travle spisesteder
For 20 år siden lanserte danske Discover 
Systems den første lille blinkende brikke 
som gjestene utstyres med, når de har 
gitt sin bestilling på spisesteder rundt 
omkring. I dag, hvor antallet spisesteder 
er mangedoblet og personalet løper ras-
kere og raskere, kan den lille brikken ut-
gjøre en stor forskjell for den 
gode gjesteopplevelsen.

– Den lille brikken er en dis-
kret beskjed til gjesten, som 
kan være med på å skape 
rolig atmosfære og oversikt, 
så det ikke oppstår forvirring 
om gjestenes bestillinger. I 
dag, hvor mange spisesteder 
for eksempel har uteserve-
ring nærmest året rundt, og 
hvor foodmarkeder samler 
flere restauratører under 
samme tak, kan det gi ut-
fordringer når personalet og 
gjester skal finne hverandre, 

forklarer Discover Systems direktør, Pe-
der Jørgensen.

– Ved å gi gjestene den lille kallebrik-
ken, slipper de å stå og vente. I stedet 
for å bli i køen og dermed også sperre 
for andre gjester, kan de sette seg ned i 
ro og mak, enten innendørs eller uten-

dørs. Når bestillingen 
er klar, piper og blinker 
brikken, sier Peder Jør-
gensen.

Idag er det 150.000 
brikker i omløp, særlig 
i Skandinavia, Tyskland, 
Sveits og Østerrike. Og 
de mange brikkene er 
fornuftig i en bransje 
som kjemper med å 
skaffe nødvendig og 
utdannet arbeidskraft, 
som kan sikre at gjes-
tene får god betjening 
og høyt servicenivå.

Tork med ny bærekraft-kunnskap
Den nye tilnærmingen fra det globale, 
profesjonelle hygienemerket Tork, kalt 
«bærekraftig liv utenfor hjemmet», er 
basert på lærdom gjennom samarbeid 
med kunder over hele verden. Flere 
bærekrafttrender blir beskrevet i Torks 
2019-trendrapport (Sustainable Life 
Away from Home Trend Report 2019). 
Den omfatter temaer som klimaendring, 
karbonutslipp og den sirkulære økono-
mien. I tillegg inneholder rapporten vik-
tig kunnskap som selskaper 
kan bruke for å bli mer bæ-
rekraftige. 

– Ambisjonene våre mot 
2030 skal imøtekomme må-
lene for Essitys strategi for 
bærekraft og Torks egne 
målsettinger. Når det gjelder 
trivsel, er målet at 60 pro-
sent av all Tork-innovasjon 
har mennesket i fokus. Inn-
ovasjon på denne måten gir 
sosiale fordeler for kundene, 

forbrukerne og samfunnet. I tillegg job-
ber vi også for å redusere klimafotav-
trykket til Tork-produktene med hele 33 
prosent innen 2030, sier Christine Skjer-
ven Rød, Customer Marketing Manager 
hos Tork Norge.

Gjennom innovasjon, hvor sluttbruke-
ren kan redusere forbruket, kutte kar-
bonutslipp og minimere avfallsmeng-
den, hjelper Tork virksomheter med å nå 
bærekraftmålene sine. Torks tilnærming 

bygger på tre grunnpila-
rer merkevarens grunn-
legger, Essity, har utviklet 
for å bidra til en mer bæ-
rekraftig verden.   

De tre grunnpilarene: 
Trivsel: Tork Clean Ca-
re™-programmet består 
av mange hygieneverk-
tøy, tips og global kunn-
skap som kan forbedre 
hygienen og styrke virk-
somheten.   

Bedre ressursutnyttelse: Tork Hylsefri 
toalettrull har redusert karbonavtrykket 
med 11 prosent og emballasjeavfallet 
med 82 prosent.  

Sirkulært: Tork PaperCircle® er et sir-
kulært initiativ som finnes i utvalgte land 
i Europa. PaperCircle er verdens første 
gjenvinningstjeneste for papirhåndtørk 
som hjelper kundene å håndtere pa-
piravfallet sitt på en mer miljøvennlig 
måte. Programmet reduserer karbonav-
trykket med minst 40 prosent og gene-
rerer 20 prosent mindre avfall.

Sjokoladebolle uten tilsatt sukker
Lantmännen Unibake lanserer en unik 
sjokoladebolle som er rik på fiber og helt 
uten tilsatt sukker. Sjokoladebollen inne-
holder inulin, som er et fiber fremstilt fra 
sikorirot. Dette bidrar til en bolle med 
høyt fiberinnhold på hele 6,3g per 100g. 
Sammen med kardemomme og hele 
12% sjokoladebiter, uten tilsatt sukker, 
gir det en søt og god smak som minner 
svært mye om en vanlig sjokoladebolle.

- Å kutte ut tilsatt sukker er utfordren-
de i gjærbakst, da sukkeret spiller en vik-
tig rolle i bakeprosessen. Vi ønsket like-
vel å gjøre et forsøk, og det ble naturlig 

for oss å starte med sjokoladebollen som 
er vår bestselger, sier Anette Andersen, 
kategorisjef i Lantmännen Unibake.

I utviklingsarbeidet har det vært viktig 
å ikke gå på kompromiss med hverken 
smak eller bakeegenskaper, sammenlig-
net med en tradisjonell bolle bakt med 
sukker.

- Vi er veldig fornøyd med sluttresulta-
tet og at bollen ser ut som og håndteres 
helt likt som andre boller. Dette gjør en 
travel hverdag enklere for kundene våre, 
sier Gunnar Thor Ragnarsson, fag- og 
utviklingssjef i Lantmännen Unibake.

PRODUKTNYTT
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BRANSJEFOLK
Kjetil Vassdal – Årets Hotelldirektør i Scandic Norge
Under Scandics årskonferanse for hotell-
direktører i Oslo, var det Kjetil Vassdal, 
hotelldirektør på Scandic Nidelven, som 
stakk av med den gjeve prisen, «Årets 
hotelldirektør» i Scandic Norge, blant 
nærmere 90 kandidater. 

– Det er en stor ære å motta en slik pris 
blant så mange dyktige hotelldirektører, 
og jeg er utrolig takknemlig for at jeg får 
oppleve dette. Denne prisen vil jeg dele 
med alle avdelingsledere og ansatte på 
Scandic Nidelven, samt alle som jobber 
for oss sentralt i Scandic Norge. En spe-
siell takk for all støtte går til regiondirek-
tør for Scandic Midt Norge, Line Vikrem 
Rosmæl. Jeg er utrolig privilegert som 
får lede et hotell som for 13. gang i fjor 
tok hjem tittelen Norges beste hotell-
frokost, og som hver dag streber etter å 
levere unike gjesteopplevelser. Det at vi 
sammen i fjor leverte tidenes beste om-

setning, samt resultater for hotellet, gjør 
prestasjonen ekstra hyggelig, sier Kjetil 
Vassdal. 

Juryen trekker spesielt frem Vassdals 
inkluderende lederstil og hans evne til å 
alltid være tilstede for at gjestene skal få 
hotellopplevelser i verdensklasse. Ifølge 
juryen er fornying og forbedring nøk-

kelord som gjør at Vassdal og hans team 
leverer som aldri før. Scandics egen pr-
isutdeling er en årlig begivenhet og ble i 
år avholdt på Scandic Holmenkollen Park. 

Disse vant priser: 

Årets hotelldirektør: Kjetil Vassdal, 
hotelldirektør på Scandic Nidelven
Årets kommersielle hotelldirektør:  
Berit Lunde, hotelldirektør på 
Scandic Voss
Årets hotell: Scandic Lillehammer
Årets Sustainability/CSR hotell:  
Scandic St. Olavs plass 
Årets nykommer: Scandic Sjølyst 
Årets franchise hotell: Scandic Laholmen
Årets servicehotell:  
Scandic Flesland Airport 
Årets fighter: Hans Paul Hansen, 
hotelldirektør Scandic Nordkapp 

Annie Kristi Korsmo
Etter 4 år som Director of Conventions i Visit-
OSLO, og med over 20 års erfaring innen reise-
liv og hotellbransjen, skal Annie Kristi Korsmo 
nå lede den europeiske satsningen til Search-
Wide Global, som er Nord-Amerikas største re-
krutteringsbyrå som spesialiserer seg kun på 
ansettelser i reiselivsbransjen. Primært jobber 
selskapet med ansettelser i ledende posisjoner, 
såkalt C-level, og i fjor lansert SearchWide Glo-
bal konseptet Connect, som omfatter ansettel-
ser i mellomnivå-stillinger. SearchWide Global 

har eksistert i over 20 år og er godt etablert i 
reiselivsnæringen, med sterk tilstedeværelse på 
messer og i bransjens organisasjoner. I stillingen 
som Vice President International, skal Korsmo 
lede den europeiske satsningen, med åpning av 
to nye kontorer i Europa, i tillegg til Oslo, som 
blir hovedkontor for satsningen. SearchWide 
Global jobber tett med ledende reiselivsaktører 
innen hotellnæringen, destinasjonsselskaper, 
kongressenter, sportsforbund, eventselskaper, 
flyselskaper og internasjonale fagmiljøer. 

Erica Salonius
 
Det norske programvareselskapet VisBook er et godt kjent booking- 
og administrasjonssystem. VisBook er markedsledende innen Proper-
ty Management Systems (PMS system) i Norge, og vokser seg gradvis 
større i Sverige og resten av Skandinavia. Når selskapet nå utvider, an-
settes Erica Salonius som ny markedssjef. – Innen utgangen av 2020 skal 
vi ha fordoblet vår kundeportefølje i Sverige, sier Salonius. 

VisBook, som har ca 40 ansatte i Sverige, Norge, UK og Island, anset-
ter nå ny markedssjef med bred erfaring i digital kunnskap, for å kunne 
drive bedriften opp og frem.  

- Et naturlig steg når VisBook vokser, er å ha en person dedikert til 
markedsføring, sier Øystein Selbekk, daglig leder og medeier i selskapet.

Ny i ledergruppen og stillingen er Erica Salonius, som de siste årene 
har vært selvstendig næringsdrivende innen 
digital markedsføring og hatt rollen som 
salgssjef i et HR tech-selskap. Tidligere har 
Erica arbeidet med et antall ulike bedrifter, 
for å forbedre deres digitale markedsføring. 

I februar 2019 ble investeringsselskapet 
Standout Capital nye hovedeiere i VisBook, 
det innebærer økte ressurser til de langsikti-
ge vekstplanene. Som et ledd i dette, styrkes 
nå VisBook ytterligere med Erica, som skal 
begynne med å strukturere markedsføringen 
og forbedre kommunikasjonen.

- Vi utvikler hele tiden med nye features 
og forbedringer i programvaren, jeg vil vise 
våre kunder at de valgt riktig leverandør av 
PMS-system, sier Erica Salonius.

Sofie Eidissen Ljøkjell
Er ansatt som hotelldirektør for  Clarion Collection Ho-
tel™ Bryggeparken i Skien. Den unge lederen på 25 år 
har allerede lang erfaring i bransjen, og har jobbet i 
Nordic Choice Hotels i 7 år. 

Sofie har studert hotelledelse ved Norsk Hotellhøg-
skole/Universitetet i Stavanger. Hennes første jobb som 
tenåring var på Britannia Hotel i Trondheim, der hun 
jobbet som stuepike. Siden har hun vært innom flere 
ulike stillinger som servitør, resepsjonist og sist som 
Stage Manager for Quality Hotel Residence.

Hun er også snart ferdig med Nordic Choice Hotels’ 
eksklusive lederutdanning, som Management Trainee 
innen kjeden Clarion Hotel®. 

- Skien er en meget 
spennende destinasjon, 
der Bryggeparken er 
det ledende hotellet. 
Sofie har til tross for sin 
unge alder, vist at hun 
er klar for oppgavene 
som direktør, og jeg er 
helt sikker på at hun er 
den riktige personen 
til å lede hotellet,  sier 
Mathias Mansoori, 
driftsdirektør for Cla-
rion Collection Hotel i 
Norge.

Årets Hotelldirektør i Scandic, Kjetil Vassdal 
(t.v.) og Jens Mathiesen, President & CEO i 
Scandic Hotels.
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Marit Bjørnland
er ny hotelldirektør på TanumStrand, 
i svenske Grebbestad. Hun har ar-
beidet i hotell- og reiselivsbransjen 
i over 20 år i både Sverige og Nor-
ge, sist som administrerende direk-
tør for Scandic Brennemoen i Østfold. 
- Nå føles det fantastisk å være på plass 
på TanumStrand. De siste årene har ho-
tellet hatt en positiv utvikling med ny 
spaavdeling og oppussing av rom og re-
staurant. Nå skal jeg sammen med det 
dyktige teamet ta hotellet til nye høyder 
og utvikle det til å bli et av de aller beste 
konferanse- og spahotellene i hele Bo-
huslän, sier Marit Bjørnland.

Ken Engebretsen
har den kjøpt Dan Lystads aksjer i Norsk 
Sommelier Utdannelse (NSU) og eier der-
med 100% av aksjene i NSU as. 

Dan Lystad fratrer styret og den dagli-
ge driften, men vil fortsette å undervise 
kommende sommelierer i 2020. 

Norsk Sommelier Utdannelse ble eta-
blert i 2002 og har i dag avdelinger i 
Oslo, Bergen, Trondheim, København og 
Århus.

Espen Ravnå
På Nordic Choice Hotels’ årlige Vinter-
konferanse i Stockholm, hvor over 3000 
av hotellkonsernets medarbeidere i Nor-
den samles til inspirasjon og utmerkel-
ser, stakk hotelldirektør på Comfort Hotel 
Xpress Youngstorget, Espen Ravnå, av 
med den kanskje mest prestisjefylte pri-
sen General Manager of the Year.

I januar hvert år samles medarbeide-
re fra Nordic Choice Hotels’ 207 hotel-
ler i Stockholm, en tradisjon med formål 
om å skape en vinnende bedriftskultur. 
I år var temaet for helgen “Makers of 
Movement”.

“Espen er lederen som tok Comfort 
Hotel Trondheim fra hodepine til best 
in class. Bokstavelig talt. Hotellet ble 
Comfort Hotel of the Year 2018, fire må-

neder etter at Espen overlot ansvaret 
tilbake til Trondheim og tok fatt på nye 
utfordringer: Comfort Hotel Xpress Yo-
ungstorget i Oslo. Og resultatene har 
virkelig overgått alle forventninger. Etter 
1,5 år i Oslo har Espen virkelig tatt ste-
get enda et hakk opp. Dette er en General 
Manager som jobber strategisk og riktig 
for både sitt eget hotell, for brandet og 
for Nordic Choice Hotel”, heter det bl.a. i 
juryens begrunnelse.

-  Espen er en meget målbevisst og 
dyktig leder som har skapt sterke re-
sultater sammen med kollegaene sine. 
Lavthengende frukter kan alle plukke. 
Men å samtidig legge langsiktige stra-
tegier og sikre fremtidig vekst og frem-
gang, både for hotell og ansatte, krever 
et helt annet lederskap. Espen beviser 
år etter år at han evner å gjøre begge 
deler, og at med nysgjerrighet, tålmo-
dighet, mot, resultatfokus og kjærlighet 
til- og fra menneskene rundt seg, er alt 
mulig. Han er en fantastisk ambassadør 
for vår kultur i Nordic Choice Hotels, og 
en verdig vinner av prisen Årets Hotelldi-
rektør, sier Anna Spjuth, Senior Vice Pre-
sident for Comfort Hotel.

Espen Ravnå er tidligere kåret til Årets 
Unge Hotelier 2017 av HSMAI.

Norges beste kokke-, servitør- og resepsjonsfaglærlinger
40 kokkelærlinger, 18 servitørlærlinger 
og 12 resepsjonistlærlinger kjempet om 
edelt metall i Norgescup i Stavanger i 
januar. Seks kokkelag gikk videre til fi-
nalen, men ingen trakterte råvarene 
bedre enn kokkelærlingene Frida Haver 
og Magnus Svendsbø fra Fisketorget i Ro-
galand, under Asko Servering Norgescup 
2020 for kokker.

De to lærlingene fra Fisketorget i 
Stavanger, med Lars Erik Kristiansen som 
lagleder, gikk inn til topps i konkurransen 
foran sølvvinnerne Simen Johansen og 
Martine Espeland fra Statholdergaarden 
i Oslo. Bronsen gikk til Michael Nedberg 
Skretting og Mariell Olsen Pal fra Color 
Line.

Det var også seks servitørlag i finalen 
for servitørlærlinger. Gullet i Asko Ser-

vering Norgescup 2020 gikk til Therese 
Gjesti Friis og Bryan-Matthew Santos fra 
Oslo Militære Samfund/Brasserie France 
i Oslo. 

I Norgesmesterskapet for lærlinger i 
resepsjonsfaget var 12 kandidater kvalifi-
sert, og i motsetning til kokk- og servitør, 
konkurrerte resepsjonistene individuelt.   
Gullet i NM i resepsjonsfag gikk til Elise 
Frafjord Berntsen, som nå kan kalle seg 
Norges beste resepsjonistlærling. Hun 
jobber til daglig ved Thon Hotel Arena på 
Lillestrøm. 

Vinnerne av Asko Servering Norges-
cup for kokke- og servitørlærlinger skal 
representere Norge i det nordiske mes-
terskapet for kokk- og servitørlærlinger 
på Norsk Restaurantskole i Oslo 24. og 25. 
april.

Fra venstre: resepsjonslærlingene Siv Nordli Evensen fra Thon Hotel Opera (bronse), Daniel 
Sivertsen fra Hurtigruta (sølv) og Elise Frafjord Berntsen fra Thon Hotel Arena (gull). 
Servitør-gullvinnerne Therese Gjesti Friis og Bryan-Matthew Santos fra Oslo Militære 
Samfund / Brasserie France i midten, og kokk-gullvinnerne Magnus Svendsbø, Lars Erik 
Kristiansen (coach) og Frida Haver fra Fisketorget i Rogaland til høyre.
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SLIK JEG SER DET!
INGER HELEN HJEMVOLL 

GM Clarion Collection Hotel Aurora og Clarion Collection Hotel With 

Tromsø

- Veldig bra vintersesong i Tromsø
- Begynnelsen av året har vært svært 
bra for hotellene i Tromsø, belegget 
i januar var en tanke ned fra januar i 
fjor, men var fortsatt på et veldig høyt 
nivå, vi fikk også bedre pris. Februar var 
nesten fullbooket tidlig, vi ligger an til 
96% belegg for måneden som helhet på 
Hotel With, så vi klager ikke. 

Vintersesongen som helhet har vært 
veldig bra og vi ser at den starter tidlige-
re og tidligere. For noen år siden startet 
gjestene å komme i januar, nå er tiden 
rundt jul høysesong. Hele desember var 
veldig bra, mye bedre enn i 2018. Selv 
om belegget naturligvis varierer noe fra 
hotell til hotell, har alle det bra med et 
så høyt gjennomsnittsbelegg.  

Det har vært litt endring i gjestesam-
mensetningen det siste året. Vi har all-
tid hatt mange gjester fra Storbritannia, 
de er gått litt tilbake, men så har vi fått 
flere fra Tyskland, USA og Syd-Europa. 
Nå i vintermånedene har vi svært man-
ge gjester fra Italia og Spania. I 2019 
hadde vi ikke så mange gjester fra Asia. 
Vi har omtrent 50/50 fordeling på nor-
ske og utenlandske gjester i ferie-/fri-
tidsmarkedet. 

Om vinteren er gjestene i første rek-
ke utlendinger som vil oppleve nord-
lyset og været, vi har jo mye vær å by 
på. Mange deltar på ulike typer aktivi-
teter, for eksempel kjøring med hunder 
og reinsdyr, eller båtturer. I februar er 
dagene litt lengre og da er det greiere 
å gjennomføre mange av disse aktivite-
tene. 

Vi har hatt sterk vekst i vinterturis-
men de siste årene, men den er ikke 
ute av kontroll, slik enkelte hevder. Det 
er likevel ingen tvil om at turismen kan 
tilrettelegges enda bedre, men det er 
jo endel begrensninger, for eksempel i 
antall flyruter. Kommunen har laget en 
reiselivsstrategi, som reflekterer at rei-
selivsnæringen er blitt en stor og viktig 
næring for Tromsø.

Tromsø har et lite sentrum og ting 
må tilrettelegges. En av de største ut-
fordringene nå er når turister, som al-
dri har kjørt på vinterføre, leier bil. Det 
har vært tilfeller der de bare har parkert 
ute på et øde sted, der de har sett på 
nordlyset, og så sittet på med noen an-
dre tilbake, fordi de ikke turde å kjøre 

selv. Så vi har også en opplæringsjobb 
å gjøre, både når det gjelder bilkjøring 
på vinterføre og respekt for vær og vind, 
hvem som skal ta den er en annen sak.  

Tromsø er blitt kåret til en av verdens 
beste opplevelsesdestinasjoner på Tri-
pAdvisor og det har veldig mye positiv 
omtale av Tromsø i utenlandske me-
dia. NordNorsk Reiseliv og Visit Tromsø 
gjør også en god markedsføringsjobb. 
Vi merker også at de som har vært her 
forteller det videre, og alt dette gir ut-
telling i form av flere turister og hotell-
gjester. 

Jeg leder to av de foreløpig fem Nor-
dic Choice-hotellene i Tromsø, de har 
samme konsept, siden begge er Clarion 
Collection. Interiørmessig er de ganske 
ulike, With er bygget i 1989 og ble re-
novert i 2014, slik at noe er i gammel stil 
og noe nyere. Aurora ble bygget i 2001 
og renovert i 2011. Der er relax-avde-
ling nyrenovert, med boblebad, badstue 
og nytt dusjområde. Møblementet er 
også bevisst holdt litt ulikt, for at hotel-
lene skal ha sin egen identitet. 

Vi serverer frokost, kaffe og vafler om 
ettermiddagen og et gratis kveldsmål-
tid, vi merker at vi er veldig populære 
på grunn av dette tilbudet, siden Norge 
oppleves som et kostbart land for man-
ge.  

Tromsøfolk og tilreisende liker å gå 
på byen og spise og drikke. Nå er ikke 
Tromsø så mye ”partyby” som tidligere, 
da det var mange nattklubber og lig-
nende her, men det er kommet mange 
nye serveringssteder det siste året, og 
fortsatt åpner nye. Det blir spennende å 
se hvor mange som holder ut. Vi samar-
beider med noen restauranter og anbe-
faler disse til gjester som ønsker et à la 
carte-tilbud. 

Mange nye hotellprosjekter
Det er mange nye hotellprosjekter i 
Tromsø, ikke alle er konkrete. Men det 
ser ut som Marriott kommer inn på ho-
tellet som skal bygges på Vervet, det blir 
veldig spennende. Marriott har et helt 
annet kundegrunnlag enn de nåværen-
de hotellene har, så de vil sikkert tilføre 
byen ny trafikk. Vi blir selvfølgelig enda 
flere om benet, men jeg tror resultatet 
blir positivt.

Vår store utfordring er nå månedene 
fra april til september, så vi må jakte på 
markeder som har lyst til å komme til 
Tromsø i denne tiden. Nye produkter 
trenger vi nok også. Vi har markeds-
ført nordlyset sterkt de siste årene og 
kanskje glemt litt å markedsføre mid-
nattsolen.  

Vi merker konkurransen fra Airbnb og 
lignende tilbydere av privat overnat-
ting. Siden det er så fullt på hotellene 
i vintersesongen, fungerer Airbnb som 
et supplement, men utfordringen er jo 
at de opererer under helt andre regler, 
slik at det blir konkurransevridning som 
går ut over hotellene. Derfor er utfor-
dringen fra Airbnb svært stor om som-
meren, fordi de da tar mye av markedet 
som ellers ville ha brukt hotellene. Men 
Airbnb er kommet for å bli, så det er 
mer en utfordring for kommunen å re-
gulere markedet på en fornuftig måte, i 
Tromsø i dag ligger det rundt 1000 en-
heter ute på det private korttidsutleie-
markedet.

Møte- og konferansemarkedet er vik-
tig for oss, da er det viktig å sørge for 
å ha ledig kapasitet til de som ønsker å 
holde konferanser også i vinterseson-
gen, når rombelegget er høyt. Bedrifter 
og andre konferansearrangører er jo 
viktige for oss også i perioden april-ok-
tober, da må vi også legge tilrette for at 
de kan komme i januar. Vi har jo flere 
store arrangementer i Tromsø i begyn-
nelsen av året, bl.a. konferansen Arctic 
Frontiers, Filmfestivalen og Nordlysfesti-
valen, som alle trekker mye folk til byen. 

Det har vært en ekstrem forandring 
i reiselivsnæringen i Tromsø de siste ti 
årene. For noen år siden var det fullt 
på hotellene i Tromsø om sommeren, 
mange måtte langt utenfor byen for å 
få overnatting. Den største forskjellen 
er at turistbussmarkedet, som var på vei 
til og fra Nordkapp, var stort for noen 
år siden, men er veldig lite nå, mye av 
dette segmentet er over på cruise idag. 

Innbookingen hos oss ser veldig bra ut 
frem til slutten av mars, deretter er det 
spennende fra april til september, det er 
det alltid. I år er det ingen store konfe-
ranser i byen i sommer, så da er vi av-
hengige av ferie-/fritidstrafikken. n
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Thomas Mythe, Kokkelandslaget junior

Når gode kokker skal levere  
kreves det riktige råvarer, riktig 
utstyr og riktig timing. Vi er stolte 
over å kunne levere til fag- 
personer som gjør alt de kan  
hver eneste dag for å gi gode 
matopplevelser.



Happy Buddha® 
«Simply Delicious»
Moderne og klassiske produkter 
fra Sørøst-Asia med fokus på Thai 
og kinesisk mat. Produktene har 
rene råvarer av høy kvalitet med 
et minimum av tilsetningsstoffer. 
Oppskriftene er basert på at det 
skal være enkelt og morsomt å 
lage autentisk asiatisk mat.

Dumplings med Hoisin duck, 
96stk x 50g. EPD: 5286794

Dumplings med grønn currypaste og grønnsaker, 
96stk x 50g. EPD: 5286844

Happy Buddha® Klassisk 
Shanghai steambuns
Steames kun 7 minutter direkte fra 
fryseren. Klassisk «tigerbite»-form, 
- myke og deilige.

www.haugen-gruppen.no/foodservice facebook.com/haugengruppenfoodservice

Happy Buddha®
Steambuns 40g, 12x14 stk
EPD: 5032198

Happy Buddha®
Steambuns 80g, 60 stk
EPD: 4774238

Baozi – Ekte kinesiske dumplings
Fylte Baobrød NÅ OVER GROSSIST NORGE


