Profilgruppas studietur 2017
En jubileumsreise på kryss og tvers i hjertet av Troms

onsdag 20.sept – fredag 22.sept.

TRE DAGER – TI KOMMUNER – FRA INNERST TIL YTTERST
Profilgruppa har i løpet av sine 25 år reist mye i både inn- og utland, for å oppleve andre
steder og for å lære av andre mennesker, andre bedrifter og andre kulturer. Til tross for vårt
sterke Midt-Tromsfokus, har vi imidlertid ikke viet vår egen region den samme type
oppmerksomhet, i form av å reise rundt med «opplevelsesbrillene» på. Det er derfor på høy tid
å legge Profilgruppas studietur hjem - til Midt-Troms og til hjertet av Troms.
Reiseliv og opplevelsesnæring i Nord-Norge har hatt en formidabel vekst i de senere år og i
2016 hadde vårt eget fylke størst vekst i hele landet. Mørketida lyses opp av turister på jakt
etter ville og vakre naturopplevelser og lokale tradisjoner, kultur og mat. Mye av det som for
oss framstår som dagligdags og vanlig, oppleves av andre som eksotisk og helt unikt.
Gjennom årets studietur vil Profilgruppa få oppleve en reise i det som for turister fra hele
verden framstår som deres nye og eksotiske reisefavoritt. Programmet vil være spekket med
opplevelser og aktiviteter som strekker seg fra Det Ville Innlandet til Den Barske Yttersia. Vi
reiser i nåtid men vil ha fokus på både fortid og framtid.
Hvordan er det å være turist i vår region? Hva har regionen å tilby? Hva etterspørres? Kan
alle områder av vårt samfunns -og næringsliv kobles mot opplevelsesnæring og
reisemålsutvikling? Hva med vertskapsfunksjonen? Er det kvalitet på det som leveres av
opplevelser og aktiviteter? Er vi forberedt på hva som kommer når natur og kultur
kommersialiseres i stor skala? Hvor ligger fallgruvene og hvor ligger mulighetene?
Og ikke minst: hvem vinner Profilgruppas Jubileumsmesterskap….?
Disse og mange andre spørsmål vil vi forsøke å finne svar på under årets jubileumstur, som
går gjennom ti kommuner, tre dager til ende i et forhåpentligvis strålende septembervær.

Frist for påmelding er mandag 28.august: www.profilgruppa.no/pamelding

Dag 1, Onsdag 20.september:
«Villmark og Uteopplvelser på Innlandet»
Sørreisa – Målselv - Bardu – Lavangen
09:00 – 09:40
(40 min)

Vi kjører fra Kunnskapsparken Finnsnes til Andsvatnet i Sørreisa
Ombord:
Styreleder i Profilgruppa Jan Fredrik Jenssen - Hva skal vi egentlig studere
på en studiereise i vår egen region….?
Ombord:
Globetrotter og heime-entusiast Ole Ovesen – Noen perspektiver på
Sørreisas framtid som reisemål. Hvilke verdier ligger i lokal mat og
kulturhistorie?

09:45 – 11:00
(1 t, 15 min)

Hjerttind Rein www.hjerttindrein.no
Vi tar morrakaffen og smaker tørka reinkjøtt
hos familien Oskal på Andsvatnet. Kanskje
får vi også være med på reinslakting…?
Gjennom bedriftene Hjerttind Rein AS og
Andsvatn Reinslakteri AS kontrollerer
familien Oskal hele produksjonsprosessen,
fra å drifte reinen i fjellet til et ferdig produkt
som selges til kundene. Familien vil fortelle
oss litt om hva de anser er mulighetene og
utfordringene innafor dagens reindrift.
Reindrift, samisk mat og kultur er
primærnæring og næringsmiddelindustri,
men vil det også bli en stadig viktigere del av
opplevelses- og reiselivsnæringa?

11:00 – 11:35
(35 min)

Vi kjører fra Andsvatnet i Sørreisa til Setermoen i Bardu
Ombord:
Daglig leder i Fjellguiden Altevatn, mangeårig forsvarsmann og tidligere
rådmann i Bardu, Kjell Hanstad – Er det synergier mellom Forsvarets
tilstedeværelse på innlandet og en voksende reiselivsnæring basert på jakt,
fiske og friluftsliv?

11:40 – 12:55
(1 t, 15 min)

Setermoen Leir
På Artillerisletta på Setermoen skal
Profilgruppa ut i første øvelse i
Profilgruppas Jubileumsmesterskap!
For å stille best mulig forberedt til øvelsen,
anbefales Forsvarets eget treningsprogram.

4
12:55 – 13:20
(25 min)

Profilgruppas Jubileumsmesterskap
øvelse 1: MILITÆR HINDERLØYPE
Vi kjører fra Setermoen Leir til Polar Park i Bardu
Ombord:
– Omdømmebygging og reisemålsutvikling gjennom kulturarrangement
som Reistadløpet og Kalottspel

13:25 – 15:10
(1 t, 45 min)

Polar Park www.polarpark.no
Turen går videre til verdens nordligste
dyrepark. Polar Park huser nordiske rovdyr
som bjørn, gaupe, ulv og polarrev, samt
hjortedyr som elg, reinsdyr, hjort og
moskus. I tillegg til omvisning og lunsj, blir
det ei orientering om den svært spennende
og dyriske utviklinga i Polar Park.

15:10 - 15:25
(15 min)

Vi kjører fra Polar Park til Lapphaugvatnet langs General Fleichers vei

15:30 – 17:30
(2 t)

Lapphaugen Turiststasjon
www.lapphaugen.no
På Lapphaugen Turiststasjon er det
krigshistorie som turistattraksjon som står i
fokus. Vi skal på ei vandring i krigshistorisk
landskap – felttoget i Narvik 1940. Det var
på Lapphaugen den norske offensiven mot
Tyskland startet 24.april 1940, noe som
resulterte i at Hitler og Tyskland led sitt
første nederlag.

Etter den krigshistoriske vandringen blir det
bålkaffe m/noe attåt, etterfulgt av:
Profilgruppas Jubileumsmesterskap, øvelse
2: KRIGSHISTORIE

4
17:30 – 19:30
(2 t)

Middag på Lapphaugen

19:30 – 19:45
(15 min)

Vi kjører fra Lapphaugen til Fjellkysten

19:45 – 00:00

Fjellkysten Gjestehus www.fjellkysten.no
Vi sjekker inn på Fjellkysten Gjestehus i
Lavangen, og fortsetter kvelden med bål og
entertainment!
Profilgruppas Jubileumsmesterskap, øvelse
3: NORSKE TALENTER
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Dag 2, Torsdag 21.september:
«Natur, kultur og næring – en gjennomreise»
Salangen – Dyrøy – Lenvik – Tranøy – Berg
08:00 – 09:15
(1 t, 15 min)

Frokost og utsjekk fra Fjellkysten

09:15 – 10:05
(50 min)

Vi kjører fra Tennevoll til Brøstadbotn
Ombord:
Ordfører Sigrun Prestbakmo: Millionfisken – hva har denne betydd for
Salangen?

10:10 – 12:40
(2 t, 30 min)

Paintball og lunsj
www.dyroypaintball.no
Det er duket for dagens første øvelse i
Profilgruppas Jubileumsmesterskap.

Adrenalin, treffsikkerhet, taktikk og
moro står i fokus når vi besøk Dyrøy
Paintball Klubb. Her gjelder det ikke å
bare vinne alle taktiske slag, men krigen
også!
Vi avslutter med kortreist lunsj før vi
kjører videre.

4
12:40 – 13:50
(1 t 10 min)

Profilgruppas Jubileumsmesterskap
øvelse 4: PAINTBALL

Vi kjører fra Brøstadbotn til Øverbotn og Sážža Natur og Kultursenter
Ombord:
Reiselivssjef i Visit Senja regionen Line Miriam Sandberg: Hurtigruta,
cruisetrafikk og aktiviteter på land hos oss – hvor langt er vi kommet og hva
skorter det på?

Ombord:
Jonny Mikalsen fra Senja Husky Adventure: Lidenskapelig hundeturisme på
Senja.
13:55 – 15:45
(1 t, 50 min)

Sážža Natur og Kultursenter
På Sážža møter vi nasjonalparkforvalter
Ingve Birkeland som deler sine tanker
om spennende mulighetsrom langt
utover forvalterrollen. I tillegg besøker
vi Sážžas egen utstilling om naturen,
kulturen, historien og faunaen på Senja.
Senja Handbryggeri
Vi kan selvfølgelig ikke besøke Sážža
uten å legge turen innom Senja
Handbryggeri. Her blir det omvisning og
opplæring i humle og malt på
bryggeriet, før det braker løs med:

4
15:45 – 16.35
(50 min)

Profilgruppas Jubileumsmesterskap
øvelse 5: ØLSMAKING
Vi kjører fra Øverbotn til Torsken kommune

Regional friluftsentusiast John-Tore Berntsen: Senjas potensial innen jakt
og fiske.

Fiskeoppdretter Fredd Wilsgård: Hvordan vil den voksende reise- og
opplevelsesbransjen vil påvirke sjømatnæringa framover? Hvor fins det
muligheter? Og hvor ligger det an til konflikter?
16:40 – 18:15
(1 t, 35 min)

Program kommer…….

18:15 – 18:30
(15 min)

Vi kjører fra Torsken til Hamn i Senja

18:30 – 19.45
(1 t, 15 min)

Hamn i Senja
Vi sjekker inn på Norges 14. beste
hotell, og Nord-Norges 2. beste hotell –
skal vi tro verdens mest populære
reisenettsted, Tripadvisor.

19:45 – 19:55
(10 min)

Vi kjører fra Hamn i Senja til Senja Matstudio på Finnsæter

20:00 – 23:00 Middag på Senja Matstudio
Etter en innholdsrik dag med
konkurranser og moro, avslutter vi
dagen med et bedre måltid på Senja
Matstudio. Her skal også vinnerne av
Profilgruppas Jubileumsmesterskap
kåres og hedres.

23:00

Vi kjører i retur til Hamn, hvor badestampen fyres opp og konjakksalongen
åpnes!

Dag 3, fredag 22.september
«Høyt og lavt fra Yttersida til Nordsenja»
Bergsfjord, Steinfjord, Ersfjord, Mefjord, Øyfjord…..
08:00 – 09.30
(1 t, 30 min)
09:30 – 11:00
(1 t, 30 min)

Frokost og utsjekk fra Hamn i Senja
Fjordekspedisjon i Bergsfjord
Vi legger fra kai etter frokost og drar på
ekspedisjon i vakre og spennende
Bergsfjorden. Fjorden er rik på
kulturminner og har en idyllisk
skjærgård med mye sjøfugl og
nysgjerrige seler.

11:00

Vi ankommer land på Skaland

11:15 – 13:00
(1 t, 45 min)

Overraskelse!!
Vi kan ikke røpe for mye om turens
høydepunkt, annet enn at det blir høyt,
luftig og friskt
Dette vil du ikke gå glipp av…..

13:00 – 13:15
(15 min)

Vi kjører til Steinfjord

13:20 – 14.20
(1 t)

Lunsj på Fat Cod/Camp Steinfjord
I den gamle fiskefabrikken i
Steinfjorden har to svensker åpnet
fiskecamp med restaurant, overnatting
og pub-kvelder.
Tema: Fisketurisme

14:20-15:30

Vi kjører fra Steinfjord til Finnsnes, via Ersfjord, Stønnesbotn og Gibostad
Ombord:
Espen Minde og Kjersti Synnøve Karlsen fra Legendary Lodge: Senjas
posisjon i topptur-markedet

Ombord:
Husøy - nasjonal turistveg og store planer!

15:30

Ankomst Finnsnes

