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Fint vær i vente i nord
Restene av den tropiske orkanen
Oscar vil gi mildt og stort sett
pent vær i nord ut i neste uke, lover meteorologene.
– Torsdag og fredag blir det
ganske greit i Nord-Norge. Spesielt fredag blir en dag med fralandsvind og ganske fint vær i
landsdelen. Det er mildere vær
på vei opp dit, sier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid i Meteorologisk institutt til NTB.

Meteorologene tror Oscar
kommer til å bli opplevd som et
normalt lavtrykk for årstiden.
– Det tar med seg en del vind
og nedbør, og langs større deler
av kysten fra Lindesnes til Finnmark blir det sterk kuling i løpet
av lørdag og søndag, sier han.
Lavtrykket er riktignok ganske
stort og omfattende, men det er
ikke uvanlig at det kommer tropiske stormer og orkaner opp til

Norge på denne årstiden.
I helgen kommer restene av
Oscar inn i Norskehavet med en
sørlig luftstrøm, og det blir mildt
i hele Nord-Norge.
– Sør-Norge får lavtrykksaktivitet både på torsdag og fredag,
men ikke særlig store mengder.
Generelt i perioden torsdag og
fredag er det ganske svake lavtrykk det er snakk om, uten store
nedbørsmengder. Enkelte områ-
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der sør på Vestlandet kan få 20
millimeter nedbør torsdag og
fredag. Det er ganske normalt,
sier meteorologen.
Temperaturen i landsdelen
blir 10–15 plussgrader, mens Oslo
og Østlandet får rundt 10–12
plussgrader til helgen. Midt-Norge ligger også ganske godt an
med temperaturer rundt 10 grader. De som står klare med skiene, må smøre seg med tålmodig-

het. Det blir nemlig ikke noe snøvær med det første.
– Det kan fortsatt komme litt
snø fram til helgen, men med Oscar er det ventet mildere luftmasser. Det blir en bred sone der
vi får ganske kraftig sønnavind.
Lufta kommer fra Sør-Europa.
Dette gjelder hele Skandinavia,
og det ser ut til å fortsette ut i
neste uke, kan statsmeteorologen fortelle. 
(NTB)
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FORNØYD: Steingrim Sneve er stolt over arbeidet som er blitt gjort i

REC-hallen. 

Foto: Julie Arntsen

– Utfordrende
å gjøre klart til
konferansen
I åtte år har REC-hallen
stått tom, men i disse
dager bugner det av liv
inne i hallen. Steingrim
Sneve og Vinterfestuka har
hatt ansvaret for oppriggingen av det samisk- og
naturinspirerte konseptet.
Julie Arntsen

juliear@fremover.no

– Vi har vært med å utvikle et
produkt som aldri har vært
gjort før, så klart det har vært
mange utfordringer underveis.
Men jeg må innrømme at jeg liker slike prosjekter hvor vi lager nye ting, selv om det er mye
arbeid, sier Steingrim Sneve.

Brutt med det klassiske
Rundt 50 personer har stått på
for å få opp blant annet lavvoer,
igloer, massasjerom, konferansesal og en middagsplass som
skal ligne innsiden av en lavvo.
– En ting er hva vi gjør selv
under et slikt prosjekt, men vi
har mange rundt oss som vi er
avhengige av at leverer til forskjellige tidspunkt og som leverer rett. Men folk har gjort en
utrolig flott jobb, skryter Steingrim Sneve.
Det er ikke første gang Steingrim Sneve er med på Opplevelseskonferansen. Han har vært
med siden det startet og han

synes det er morsomt å se utviklingen av konferansen.
– Denne gangen har vi brutt
med det klassiske med å være
på hotell under konferansen,
og det passer godt med det vi
ønsker å formidle. Vi er en industriby som er basert på en
jernbane og da passer lokalet og
omgivelsene meget bra.
– Jeg har snakket med folk
som er her, og alle synes det er
spennende og nytt. Dette er
folk som ofte er på slike konferanser og vet hva de snakker
om. Så jeg håper folk får med
seg kunnskaper om Narvik og
fagkunnskap innenfor opplevelsesindustrien som er en
utrolig spennende industri, og
samtidig får en god opplevelse
fra Narvik og konferansen, forteller Steingrim Sneve.

– Kan bruks
til bilutstilling
Ingen vet helt sikkert hva REChallen skal bli brukt til videre,
men Steingrim Sneve mener
den har stort potensial.
– Det er et digert lokale vi har
som kan brukes til både bilutstillinger og til hva enn det måtte være. Vi har bare brukt en del
av lokalene på 5.000 kvadratmeter til konferansen. Så det er
spennende å se om vi kan gjøre
andre og større ting.

IMPONERT: Lars Monsen er imponert over hvordan Opplevelseskonferansen har vært. – Det er veldig
Foto: Julie Arntsen
lekkert rett og slett slik ting er blitt gjort, sier Lars Monsen. 

Lars Monsen skryter av Narvik-regionen:

– Dere har alt
Opplevelseskonferansen i Narvik får skryt fra
en av Norges fremste
friluftsmennesker.
Julie Arntsen

juliear@fremover.no

Rundt 300 deltakere har fått sett
hvordan REC-lokalet, som har
stått tomt i åtte år, er blitt forvandlet til en konferansehall som er inspirert av naturen og det samiske.
En av de som skryter masse av
konferansen er foredragsholder
og friluftsekspert Lars Monsen.
– Det er veldig hyggelig her.
Mange flinke folk med masse god

kunnskap. Ikke minst hyggelige
og smilende folk. Jeg vil si at det er
et strålende opplegg. Det er veldig
lekkert rett og slett slik ting er blitt
gjort, sier Lars Monsen.
Friluftseksperten har ikke satt
seg helt inn i hva Narvik tilbyr til
turister og hvilke muligheter det
er her. Han har heller aldri vært på
tur i landskapet rundt byen, men
han har vært i nærheten av grensa. Men en ting er sikkert, han
skryter av Narvik-regionen.
– Midt i smørøyet er en passende beskrivelse. Her har dere alle
muligheter fra hav til fjell. Dere
har alt, sier Lars Monsen.
Et av foredragene som ble holdt

var om da en av RIBene til B&B
Touring traff en fontene i havnebassenget i Harstad Foredraget ble
holdt av Jan-Erik Kristoffersen i
Visit Harstad og Johan Bjørnnes i
B&B Touring.
– Den ulykka med ribben i Harstad er en veldig sterk historie og
veldig lærerrik for mange. Og det
er utrolig viktig. Bevisstgjøring er
det vi driver med her. Så det er
utrolig fint at det snakkes om når
det går galt også, sier Lars Monsen.
Vanlig, norsk friluftsvett. Kle
deg riktig, velg riktig tur for deg
lengdemessig og hvor krevende
den er. Sjekk værmeldingen.
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Bekymret for unges våpenkjøp på nett
Barn og unges bestilling av
våpen på internett bekymrer tollvesenet som opplever en kraftig økning i
antall beslag.
dag kjørholt, ntb
redaksjon@fremover.no

– Våpen er nå tilgjengelig for
enhver ungdom som sitter med
et betalingskort, sier kontorsjef

Lars Teigen i tollregion Oslo og
Akershus til NRK.
Tollvesenet beslaglegger ofte
sprettkniver, batonger, slåsshansker, slagvåpen, knokejern
og elektrosjokkvåpen. I første
halvår i år beslagla de til
sammen 665 såkalte voldsprodukter. I samme periode i fjor
var antallet 188.
– Det koster lite, du får det
fraktfritt hjem i postkassa, og

postmannen kommer ofte før
foreldrene kommer hjem.
Dessverre ser vi at de som bestiller dette blir yngre og yngre,
sier Teigen.
Tollvesenet oppfordrer foreldre til å følge med på hva barna bestiller på nett.
– Hvis bare foreldre visste
hva som er tilgjengelig på nett. I
tillegg til våpen, finner vi narkotika der virkestoffet er løst

nyheter

23

opp i vingummi, altså gummibjørner med virkestoff tilsvarende i en joint, sier kontorsjefen. Også i politiet har de lagt
merke til den økte interessen
for å kjøpe våpen på nett.
– Vi har merket en ganske stor
økning i akkurat den type saker, sier politiinspektør Per
Morten Sending i Sørøst politidistrikt.
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HAR TROEN: Lise Janita Hansen i Visit Narvik har troen
på at Narvik kan arrangere noe som er minst like unikt som
Foto: Julie Arntsen
Opplevelseskonferansen. 

– Dette er unikt
Daglig leder og reiselivssjef i Visit Narvik, Lise
Janita Hansen, mener
REC-hallen og Opplevelseskonferansen er gull
verdt for Narvik.
Julie Arntsen

juliear@fremover.no

– Det er fantastisk at vi kan gå
inn i fortiden, som også er nåtid
med teknologi og industri, og
vise fram hva som er unikt med
oss. Det fantastiske er at vi i
Narvik igjen får muligheten til å
vise oss fram. Vi har hatt konferansen tidligere år, men nå er
det mye som har skjedd og vi
har videreutviklet oss. Det å
kunne vise at vi kan ha slike arrangementer i disse lokalene er
gull verdt, sier Lise Janita Hansen.

– Sinnssykt kult
Mandag startet Opplevelseskonferansen i Narvik. Rundt
300 mennesker fra blant annet
Kautokeino, Røst, Lofoten,
Vesterålen, Harstad, Tromsø og
Bodø var samlet i Narvik for å
prate og lære mer om morgendagens turisme.
– Det jeg syntes er fint er at
dette er noe alle i Narvik har
samarbeidet om å få til. Folkene
som er her er også våre beste
kritikere og jeg er så stolt av alle
som har stått på og produsert
dette. For dette er unikt. Det er
ingen som har sett noe lignende
som dette på en slik konferanse

før. Alle jeg har pratet med sier
dette er sinnssykt kult, forteller
daglig leder i Visit Narvik som
sier seg enig.
At det kan bli vanskelig å toppe en slik konferanse igjen er
sikkert, men Lise Janita Hansen
tror Narvik kan klare det.
– Våres mål er å være innovativ. Vi må se på tilbakemeldinger og snu oss å se hva som er
veien videre. Konferansen viser hva vi kan gjøre og hva vi
kan få til med samarbeid. Vi
kan få til mat og opplevelser for
mange mennesker samtidig og
lykkes.

– Fremtiden vil vise
Videre skal Visit Narvik og andre innen reiselivsbransjen jobbe med hvordan de kan markedsføre seg med bilder og sosiale medier, og hvordan de kan
treffe hver enkelt besøkende.
– Vi jobber nå med å treffe
kjernen til hvorfor folk ønsker å
reise hit. Hvem er du? Er du ytenyte-Knut eller ho bucket listBetty? Også kurskonferanser er
viktig for Narvik og det skal vi
ta tak i bedre. Opplevelseskonferansen har gitt oss masse god
inspirasjon, og mye skal vi ta
med oss videre, sier Lise Janita
Hansen.
– Har du noen tanker om hva
REC-hallen kan bli brukt til annet enn konferanser?
– Det vil fremtiden vise, sier
daglig leder og smiler.

