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KonFeranseKlar: 29. oktober til 2. november arrangeres Norsk Opplevelseskonferanse i Narvik. Konferansen blir i lokalene til den nedlagte solcellefabrikken til REC 
Scancell. Fra venstre Steingrim Sneve, Morten Martinussen, Terje Theodorsen, AK Schille, Sølvi Øgsnes, Frode Sollie, Lise Janita Hansen, Ståle Eilifsen og Marlene Føre Frantzen. 
 Foto: visit narviK

Arrangøren ble over-
rasket da de skulle 
invitere videregåen-
de-elever. - Jeg trod-
de de var 20 elever, 
men de er 90!
Mikael Marius Brendvik
mikaelbr@fremover.no

Fra 29. oktober til 2. november 
går Norsk opplevelseskonfe-
ranse av stabelen i Narvik. Den 
12 utgaven av konferansen skal 
arrangeres i den nedlagte sol-
cellefabrikken til Rec Scancell.

Det er medlemsorganisasjo-
nen Innovative Opplevelser 
som står for regien av konferan-
sen.

Marie Bergsli, prosjektmed-
arbeider i Innovative Opplevel-
ser, forteller at de forventer 
mellom 300 og 350 deltakere.

Fokus på opplevelser
– Men hva er egentlig opple-

velseskonferansen?
– Det er vel den største konfe-

ransen i Norge hvor reiselivsak-
tørene jobber sammen for å ar-
rangere. Reiselivsaktører fra 
hele Norge deltar, og konferan-
sen har fokus på de aktørene 
som står for opplevelser.

– Temaene handler om hvor-
dan man skal lage gode opple-
velser i Norge, svarer Marie 
Bergsli.

Den første utgaven ble ifølge 
Bergsli arrangert i Narvik, og 
årets utgave er den tredje som 
holdes i malmbyen.

– Mange kokker, ikke noe søl
Konferansen blir arrangert i 

et samarbeid mellom Innovati-
ve Opplevelser,  Nordland fyl-
keskommune, Innovasjon Nor-
ge,  NHO Reiseliv,  Nordnorsk 
Reiseliv  og  Adventure Travel 
Trade Association (ATTA).

- Norsk Opplevelseskonfe-
ranse arrangeres alltid i Nord-
land, og mange av deltakerne er 
fra Nordland fylke. I tillegg 
kommer regionale og nasjonale 
aktører, sier Bergsli.

Hun hyller de lokale aktørene 
som drar i trådene for å få ar-
rangementet vellykket.

– Det er flere som utgjør det 
lokale vertskapet. Det er mange 
kokker, men det blir ikke noe 
søl. Som regel blir det en veldig 
bra konferanse, sier hun og leg-
ger til:

– Vi har jobbet med dette i 12 
år, og jeg kan si at det er veldig 
stort engasjement i Narvik. Ak-
tørene samarbeider godt.

Togtur til Riksgränsen
Konferansen arrangeres i 

REC sine gamle lokaler, men 
deltakerne skal også bevege seg 
utendørs.

– Vi skal ta en togtur fra Nar-
vik til Rikgränsen. Det blir 
lunsj, guiding og informasjon 
mens folk får se Narvik i dags-
lys. Hele konferansen skal ut 
for å få et bilde av Narvik og den 

spektakulære togturen, sier 
Bergsli.

Hun forteller videre at øko-
nomilinjen ved Narvik VGS er 
invitert.

– Vi ønsker at potensielle 
fremtidige reiselivsaktører skal 
delta. Men de er faktisk 90 elev-
er – og jeg trodde de var 20!

– Det betyr at alle ikke kan 
delta samtidig, men alle eleve-

ne skal få delta puljevis i løpet 
av konferansen, sier Bergsli.

Studenter ved UiT skal også 
være invitert.

- Vi øsnker å involvere det 
tekniske miljøet. Vi har et nært 
samarbeid med UiT, og håper 
det kan resultere i utvikling av 
nye produkter, avslutter Marie 
Bergsli.

Norsk opplevelseskonferanse:

Fikk sjokkrespons
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