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1. INDLEDNING
Interessen for aktive ferieoplevelser er i rivende udvikling, og derfor handler det mere end
nogensinde før om at skabe opmærksomhed på mountainbike-destinationer (Finke, Hjalager &
Poulsen 2014:60).
Mountainbike (MTB) turismen er en af de outdoor-turismer, der har udviklingspotentiale på tværs af
stort set alle målgrupper. Den almindelige familie får en alternativ form for sightseeing, hvor naturen
suser forbi under rullende hjul. Fyrer på mandetur kan konkurrere og udfordre hinanden på de
afmærkede spor i et terræn, der er skabt til mandehørm og action. Den organiserede sportsudøver
kan konkurrere til stævner i discipliner fra ”downhill” til ”cross-country” i både indland og udland. De
lokale ildsjæle kan engagere sig i at forbedre sporet med det resultat, at de selv får en bedre
køreoplevelse. Og det er blot eksempler på indgangsvinkler på MTB-produktet.
Selvom der i 2011 kun var 4 % af de idrætsaktive voksne i Danmark, der havde kørt mountainbike
regelmæssigt inden for det seneste år (Idrættens Analyseinstitut 2013), har MTB ligesom
cykelsporten generelt potentiale til at blive alle mands eje. Det at MTB-destinationerne Slettestrand
og Rebild Bakker er en organisatorisk del af henholdsvis Feriecenter Slettestrand og Comwell Sport
Rebild Bakker støtter ligeledes op om, at det i højere grad end tidligere giver mening at tænke MTB
ind i en større kontekst – som en del af den samlede turisme. Feltet af interessenter er – ligesom
markedet af udøvere – derfor også betydeligt større i forhold til tidligere. Det lokale eksempel på, at
det kan lykkes at vækste og skabe et attraktivt brand er Cold Hawaii, der har stadfæstet sig som
turistdestination og et ’place to go’ for surfere i Norden.
I Jammerbugt Kommune og i Rebild Kommune arbejdes der i den forbindelse med at udvikle og
etablere rammerne for en MTB-destination. Epinion har i den forbindelse foretaget en række
analyser af såvel MTB-produktet som helhed og de to destinationers udviklingspotentialer i et
internationalt perspektiv. Slutproduktet er konkrete handlingsanvisninger i form af en
forretningsplan, der skal sikre en fortsat udvikling af MTB-destinationerne i Nordjylland.
Rapporten indledes med en opsummering af analysens resultater og hovedpunkterne i
handlingsplanen for MTB-turismen i Nordjylland. Herefter følger to analyser, hvis struktur er
inspireret af Osterwalder og Pigneurs forretningsmodel. Første afsnit fokuserer på selve MTB som et
turismeprodukt, mens andet afsnit sammenligner Slettestrand og Rebild Bakker med to skotske
succeshistorier. Slutteligt udledes og udvikles en samlet forretningsmodel i form af en handlingsplan
for udviklingen af MTB-turismen i Nordjylland.
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2. EXECUTIVE SUMMARY
2.1 HOVEDRESULTATER AF ANALYSEN
MBT PRODUKTET
Med MTBs alsidige kvaliteter er der en bred vifte af indgangsvinkler på sporten. Kernen i MTBproduktet – og den primære driver for at skabe værdi for udøverne – er dog selve sporet, hvor de
supplerende ydelser og faciliteter er med til at højne værdien af den samlede MTB-oplevelse.
Der kan peges på tre typer af erhverv, der bidrager til og nyder godt af MTB som turismekoncept:
Kernevirksomheder, der leverer en ydelse, service eller et produkt til selve turisten, der skal sørge for
kvaliteten af selve MTB-sporet. Leverandører, som ikke har turisterne som direkte kunder, men kan
have stor betydning for såvel økonomi som beskæftigelse i den enkelte turismebranche. Spin-off
virksomheder, der heller ikke nødvendigvis har outdoor turister som direkte kunder, men har en
forankring i turismen, der følger af MTB.
Interessenter kan i grove træk inddeles i tre grupper, som alle er specificeret yderligere i rapporten:
Interessenter med afsæt i sporten, interessenter med afsæt i turisme og interessenter med afsæt i
naturen. Udøverne er uundgåeligt de vigtigste interessenter og udgør målgruppen, der først og
fremmest skal tiltrækkes. Rapporten identificerer og udspecificerer de typiske grupper af udøvere.
I henhold til omkostninger er vedligeholdelse af sporet den primære udgift. Naturstyrelsen ejer
skovområderne i Danmark og har interesse i, at disse udnyttes mest muligt og bidrager derfor også
økonomisk til at vedligeholde skovene, hvilket inkluderer MTB-spor og stier, mens lokale
virksomheder står for resten af omkostningerne. Indtjeningen lægger ikke i selve sporet, da dette er
gratis at benytte, men hos de enkelte virksomheder, der nyder godt af den turisme, sporet trækker
til området. Indtjeningen ligger således hos eksempelvis hoteller, butikker, producenter af udstyr og
medier. Som det er tilfældet for udøvere af lignende outdoor sportsgrene, er MTB en relativ dyr
aktivitet. MTB-turisters betalingsvillighed og købestyrke er derfor høj, og der er således også mange
turister, der vil betale høje priser i bytte for sporets eksklusivitet og omdømme.
Opsummerende omkring MTB-produktet kan det uddrages, at den øgede interesse for cykelsporten,
herunder MTB og aktive ferier, udgør et potentiale for danske MTB-destinationer. Naturstyrelsens
bidrag er grundlaget, hvorfra der skal bygges en forretningsmodel med et attraktivt brand, flere
faciliteter i lokalområdet og ikke mindst et bredere økonomisk fundament.
NORDJYSK MTB I ET INTERNATIONALT PERSPEKTIV
MTB-destinationerne Slettestrand og Rebild Bakker har potentiale til at tiltrække flere nationale
såvel som internationale turister. Hvordan de to destinationer klarer sig, og hvor de med fordel kan
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udvikle sig, er belyst komparativt via to internationale succeser MTB-destinationer Kirroughtree og
Glentress (begge et produkt af 7Stanes-projektet i Skotland).
I henhold til kvaliteten af sporene, som tidligere beskrevet er essentielt, vurderes det med Danmark
og Skotlands geografiske størrelse in mente ikke at være kvaliteten af sporene, der skiller de to
nordjyske MTB-destinationer fra de internationale succeser. Det betyder dog ikke, at der er et
potentiale i at forlænge eksisterende spor eller etablere nye spor i Nordjylland.
Det er få virksomheder i det nordjyske, der har turdet satse helhjertet på MTB, hvilket betyder at
kun få overnatningssteder har faciliteter såsom cykelvask, værksted og opbevaringsmuligheder.
Desuden er det et generelt problem i Danmark, at der er for få bespisningsmuligheder – især i
kystområderne og landdistrikterne (Videncenter for Kystturisme 2013). På de skotske MTBdestinationer er der foruden de basale faciliteter såkaldte visitorcentre, der har samlet cykelvask,
omklædning, spisested samt cykelshop/udlejning på et sted. Herudover er der træningsområder og
carparks, mens flere virksomheder i lokalområdet udbyder sikker opbevaring af cykler, cykelvask,
fleksible spisetider, udlejning, guidede ture, undervisning og sågar MTB-rejser. At MTB-faciliteterne i
Skotland er i en helt anden størrelsesorden end de nordjyske skyldes således primært, at få
nordjyske virksomheder udbyder faciliteter, hvilket også påvirker muligheden for at få de helt store
stævner til Nordjylland.
Som det er tilfældet med 7Stanes, afhænger de nordjyske destinationers succes af et mix af
turismeorganisationer, økonomiske støttemidler enten fra stat eller private og ikke mindst
engagerede frivillige, der udspringer af det eksisterende MTB-miljø (Realdania 2010:70). Det er
centralt at inddrage afledte erhverv i netværk, således afhængigheden af frivilligt arbejde mindskes.
I og med ganske få virksomheder i Nordjylland har satset helhjertet på MTB, er der et potentiale i at
udvide kendskabet til sporene via netværk af hoteller, hostels, B&Bs og campingpladser, der udbyder
sikker opbevaring af MTB-cykler, cykelvask, packed lunch og tidlige og sene spisetider, samt at
reklamere for sporene igennem andre turistattraktioner i Nordjylland. De skotske destinationers
samarbejde med de lokale rejsebureauer ved at udbyde MTB-pakkerejser bidrager også til, at
helhedsoplevelsen optimeres. Et lignende samarbejde mellem de nordjyske turismeforeninger eller
rejsebureauer og MTB-destinationerne kunne tænkes at føre til et større antal tyske, svenske og
norske MTB-turister.
Infrastruktur vedrører ikke blot den fysiske tilstedeværelse af veje, men også frivillige og
virksomheders markedsføring af MTB-destinationerne online. I henhold til den fysiske infrastruktur
grænser 7Stanes-destinationerne op til England og er derfor placeret centralt i Storbritannien.
Britiske turister og vesteuropæiske turister er således inden for en overskuelig afstand. At både
Slettestrand og Rebild Bakker ligger henholdsvis 50 og 30 kilometer fra Aalborg peger også på et
potentiale for flyrejsende, hvis de rette transportudlejningsfaciliteter er til stede. Hvad angår den
online infrastruktur har 7Stanes én samlet hjemmeside for alle projektets MTB-destinationer, hvor
man nemt kan få overblik over kommende events, overnatnings- og bespisningsmuligheder,
muligheder for udlejning af udstyr, guidede ture og kurser samt et samlet overblik over, hvad de
enkelte destinationer tilbyder af faciliteter. Herudover promoveres MTB-destinationerne på andre
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virksomheders hjemmesider. Dette online mix af MTB-sporten og turismen generelt kan med fordel
overføres til en nordjysk kontekst i form af en samlet hjemmeside for alle nordjyske MTBdestinationer. Til en mere tilgængelig og informationsrig hjemmeside kan føjes muligheder for
indtægter fra online reklamer fra lokale og nationale virksomheder (overnatningssteder,
producenter af udstyr mv.) og donationer fra besøgende.

2.2 HOVEDPUNKTER I HANDLINGSPLANEN
Som konklusion på rapportens analyser er der udarbejdet en forretningsplan med en række
konkrete handleanvisninger. I dette afsnit opsummeres hovedpunkterne fra handlingsplanen, som
foreslås implementeret på kort, mellemlang og lang sigt.
Kort sigt:











Oprette advisory board eller anden form for foreningsstruktur
Udvikling af sporet og vedligeholdelse
Forbedre skiltning
Fortsat afholde MTB-weekender for MTB-klubber
Udbyde guidede ture for gæsterne
Udvide samarbejdet med andre turistsektorer
Oprette fælles hjemmeside for MTB-destinationerne i Nordjylland med udgangspunkt i
nuværende hjemmeside
Lave fælles applikation
Afholde kurser for eksisterende personale
Afholde kurser for frivillige.

Mellemlang sigt:











Ansætte MTB-koordinator for Region Nordjylland
Oprette og indhente sporsponsorater
Oprette kommercielt partnerskab
Etablere muligheder for online reklamer eller donationer
Optimere offentlig og udlejning af transport
Udvikle bespisningsmuligheder
Optimere den fysiske infrastruktur
Være synlig i borgernes hverdag
”Uddanne” lokalbefolkningen
Ansætte MTB-specialister.

Lang sigt:




Udvide det lokale samarbejde til et regionalt og national samarbejde
Oprette pakker for leje af cykler og udstyr i varierende kvalitet
Skabe pop-up-turisme
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Minimere sæsonafhængighed
Afholde stævner i verdensklasse
Etablere visitorcentre
Lave certificeringsstandarder
Lave årlig MTB-bog
Udnytte frivilligt netværk
Lave breddeindsats
Foretage potentialeanalyse hvert andet år.

6

3. MTB-PRODUKTET
Formålet med dette afsnit er at analysere MTB-destinationen som turismeprodukt i Danmark.
Inspireret af Osterwalder og Pigneurs (2010:44) konceptualisering af en forretningsmodel,
analyseres delelementerne af MTB-produktet. Figur 1 opsummerer indholdet af disse elementer.

Figur 1 - MTB-produktets elementer

3.1 HVORDAN SKABER MTB-PRODUKTET VÆRDI?
Indledningsvist er det værd at skitsere, hvordan MTB i sin snævre betydning skal forstås, og hvordan
det kan skabe værdi for udøverne. Det er udgangspunktet for de efterfølgende afsnit om, hvilke
produkter der skal udvikles, hvilke målgrupper der kan tiltrækkes og hvilke udgifter og indtægter der
skal afholdes.
MTB er en outdoor turisme, der er natur- og adventurebaseret.
”Adventure turisme indbefatter i almindelighed turisme, som er strabadserende og/eller
udstyrskrævende og som er aktivitetstungt og alsidigt. Som ordet siger, er der et
eventyrelement, når man bevæger sig i naturen og landskaberne, og der indgår eventuelt
også konkurrencer deltagerne imellem om den bedste eller hurtigste performance. Der er
ofte et overlap mellem egentlige sportslige aktiviteter, som man bliver dygtig til gennem
træning, kognitiv læring og turisme i det fri” (Weber 2001; Finke et al. 2014:20).
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Med MTBs alsidige kvaliteter er der en bred vifte af indgangsvinkler på sporten. Det kan være
motion, socialt samvær, konkurrence, naturoplevelsen, halsbrækkende udfordringer eller en
blanding af disse. Oplevelsen af MTB-sporet kan derfor tilbydes til adskillige målgrupper på tværs af
aldersgrupper, hvilket gør mulighederne for sportens udbredelse utallige.
Skåret ind til benet beror en MTB-destinations succes på MTB-sporets kvalitet. Det indebærer krav til
sporets placering, sporets udformning og sporets stand. Sporet skal være tydeligt skiltet, så det er
nemt at finde vej, og der skal være mulighed for at holde pause ved bænke eller sten. Er sporet
langt, bør der indlægges en vandstation undervejs. Derudover skal sporet være i tiltalende
omgivelser og ifølge de fleste udøvere helst være singletrack, så der ikke skal tages hensyn til
modkørerende eller andre brugere af skoven. Der skal være skiftende underlag med sjove og alsidige
forhindringer, der sikrer, at sporet ikke bliver ensformigt. Sporet skal kunne nydes af MTB-ryttere
med forskellige konditions- og teknikniveauer f.eks. ved brug af ”chicken runs” og mulighed for
afkortning af sporet. Sporet skal have et godt flow og være vedligeholdt. Det vil endvidere gavne
mindske sliddet og gavne flowet på de bedste spor, hvis der var en tilhørende børne-/træningsbane
for nyere ryttere. Slutteligt skal sporet helst ligge i cykelafstand fra overnatningsstedet (hotel, hjem
osv.), selvom undersøgelser viser, at MTB-ryttere til en vis grad er villige til at køre efter gode spor.
Omkring en femtedel af både tyskerne og nordmændene, der tager til Danmark på ferie med det
primære formål at køre på MTB ser ikke tid som afgørende for deres valg af spor (Inzights 2014:25).
Samlet set er kernen i MTB-produktet selve sporet, der derfor også er den primære motor for at
skabe værdi for udøverne. De supplerende ydelser og faciliteter højner værdien af den samlede
MTB-oplevelse. Hvad disse ydelser og faciliteter indebærer og hvilke målgrupper, der efterspørger
hvad, vil fremgå i de følgende afsnit.

3.2 PRODUKTIONSSIDEN
På produktionssiden ligger såvel de aktiviteter og faciliteter, der supplerer MTB-produktet, som
forskellige grupper af interessenter, der kan aktiveres for at optimere MTB-produktet. I figur 2
fremstilles en række af de erhverv og produkter, der kan forbindes med en outdoor turisme som
MTB (Finke et al. 2014:23).

Figur 2 - Afledte turismeerhverv (eksempler i lysegrå bokse)
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Der er tre typer af erhverv, der bidrager til og nyder godt af MTB som turismekoncept:



Kernevirksomheder er virksomheder, som leverer en ydelse, service eller et produkt til
selve turisten. I og med turisten er kunden, er disse virksomheders formål at skabe en
eller anden form for merværdi for turisten sammenlignet med situationen, hvor turisten
alene benytter sig af naturen og ikke nødvendigvis har pungen oppe af lommen.



Leverandører, som ikke har turisterne som direkte kunder, men kan have stor betydning
for såvel økonomi som beskæftigelse i den enkelte turismebranche. Eksempelvis er
fremkommeligheden med offentlig transport eller fly et springende punkt for at
turismekoncepter i yderkantsområderne kan overleve. Og det samme er
markedsføringsmulighederne, for uden kendskab er der ingen salg.
Spin-off virksomheder, der heller ikke nødvendigvis har outdoor turister som direkte
kunder, men har en forankring i turismen, der følger af MTB. Hvis de udnyttes optimalt
bidrager de til at formidle og skabe yderligere værdi, omsætning og beskæftigelse som følge
af MTB.



Disse afledte erhverv er med til at skabe en bedre MTB-oplevelse og turismeaktivitet. Problemet i
den henseende kan dog være, at omsætningen som følge af den øget turisme ikke bliver i
lokalområdet, men siver ud til leverandører og spin-off-virksomheder andre steder (Finke et al.
2014:24) Lokale initiativer og virksomheder er derfor centrale aktører ift. at opdyrke og
videreudvikle forretningspotentialet i bestemte MTB-destinationer.
Noget, som de nævnte virksomheder ikke er herre over, er naturen. Kernevirksomheder skal dog
sørge for kvaliteten af selve MTB-sporet, der er det centrale element i MTB-produktet. På baggrund
af en række undersøgelser, der lægger til grund for denne rapport, forventes sporet at blive
suppleret med en række basale faciliteter i form af WC og vandposter. Det forventes også at
inkludere cykelvask, luftpumpe, sikker opbevaring af cykler og mulighed for køb af de mest gængse
reservedele samt mulighed for udlejning af cykler. Derudover kan nævnes muligheden for tøjvask,
omklædningsfaciliteter og bad ved sporet. Alt dette er med til at optimere oplevelsen af det, det
hele handler om: turen i sporet.
En undersøgelse fra 2003 blandt MTB-udøvere viser samtidig, at selve sporet i form af et varieret
terræn, antallet af spor og omgivelserne vægtes højere end både rejsens pris, vejret og
infrastrukturen, når brugere skal pege på de vigtigste kendetegn ved en MTB-destination (Koepke
2005). En undersøgelse blandt norske og tyske turister viser, at et flot naturområde og adgang til
reservedele er de to vigtigste drivere for at vælge en MTB-destination i Danmark (Inzights 2014).
Ud over de basale faciliteter er det specielt for entusiaster vigtigt, at maden er sund og nærende, at
der er mulighed for tidlig morgenmad eller sen aftensmad på overnatningsstedet og at der er
mulighed for at købe madpakke til turen. Slutteligt er det særdeles fordelagtigt, hvis der i området er
aktiviteter for familiemedlemmer, der ikke er MTB-udøvere. I den forbindelse ligger et stort
potentiale i at tiltrække og fastholde såvel turister som entusiaster i området med attraktive
9

overnatningssteder såsom campingpladser, hoteller og B&Bs, legepladser eller forlystelsesparker,
museer, restauranter, barer eller kiosker, men også den rette infrastruktur i form af busser og/eller
tog med plads til cykler.
Ved at kigge på MTB som en del af den samlede turisme med de afledte erhverv, det medfører,
udvides feltet af interessenter. Interessenter kan i grove træk inddeles i tre grupper:
1. Interessenter med afsæt i sporten
2. Interessenter med afsæt i turisme
3. Interessenter med afsæt i naturen.
Interessenter med afsæt i sporten indebærer udøvere, frivillige, producenter af udstyr, cykelunioner
og tilskuere. Udøverne har interesse i et spor, der passer til deres MTB-disciplin. Om udøverne er
organiserede i klubber eller er selvorganiserede, stiller det forskellige krav til sporet alt efter, om det
er downhill, cross-country, enduro eller sågar bike parker, der efterspørges. De frivillige er også
interesserede i sporet, da de oftest selv er udøvere, og hjælper derfor med at vedligeholde sporet.
Producenterne af udstyr har interesse i at sælge deres udstyr og kan derfor med fordel inddrages
fysisk med butikker på MTB-destinationerne, men også online på destinationernes hjemmeside.
Cykelunioner såsom UCI, Dansk Cykle Union eller DGI samt MTB-klubber i indland og udland har
interesse i at udvide deres rækkevidde med flere udøvere, og det kan ske med afholdelse af
nationale og internationale stævner og konkurrencer på de største MTB-destinationer. Sidst, men
ikke mindst, er tilskuere også interessenter i sporten i kraft af, at venner, bekendte eller
familiemedlemmer er udøvere. Resultater fra markedsundersøgelsen om interessen for
mountainbike ophold i Danmark fra Inzights (2014) peger i den anledning på, at det ligeledes er
familie, venner eller bekendte er den primære kanal for at høre om ferieophold med det primære
formål at køre MTB i Danmark (25% for nordmænd og 29% for tyskere).
Interessenter med afsæt i turisme er den almindelige turismeindustri i form af overnatningssteder,
forlystelsesparker, restauranter, museer og butikker, men også lokale turistorganisationer,
kommuner eller regioner, hvor MTB-destinationerne er placeret. Foruden den stigende omsætning
og beskæftigelse fra de penge turisterne lægger i området, kan slutproduktet være øget bosætning i
kommunen/regionen.
Andre interessenter med afsæt i turisme er de føromtalte spin-off virksomheder, der udgiver bøger
og magasinartikler, som kan udnyttes af websites, TV-stationer eller andre medier til at udbrede
kendskabet til MTB. Surferstedet Cold Hawaii i Klitmøller er netop et eksempel på et lokalområde,
der bevidst forholder sig til og søger at udnytte spin-off potentialer, herunder konsulentydelser og
andre former for vidensproduktion, som ikke direkte retter sig mod turisterne.
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Interessenter med afsæt i
naturen er lokale, turister,
Naturstyrelsen
og
Fakta: Hvad er 7Stanes?
miljøorganisationer.
De
Med støttemidler fra EU etablerede to
lokale, der i dagligdagen
sydskotske yderkantskommuner i
benytter
naturen
til
samarbejde med lokale klubber i 2002
gåture, ridning, løbeture,
projektet 7Stanes. Det tog udgangspunkt
skovture og lignende, skal
i det eksisterende mountainbikemiljø og
der tages hensyn til, så de
udviklede syv destinationer, der blev
internationale succeshistorier på turisme.
ikke generes af MTBsporenes placering. Det er
afgørende, fordi man som
MTB-destination ikke kan stille sig tilfreds med kun at være til glæde for en snæver ekstern
målgruppe, men også må tilbyde adgang til natur og oplevelser for lokale beboer og virksomheder.
Her kan det skotske MTB-projekt 7stanes nævnes som forbillede (se faktaboks, Realdania 2010). Det
samme gælder for øvrigt hensyntagen til turister, der er på ferie i området af andre årsager end
MTB. Naturstyrelsens interesse bunder i, at deres arealer bruges mest muligt. Samtidig skal man ikke
glemme deres og andre miljøorganisationers krav til udnyttelse af naturen, eksempelvis i forbindelse
med afmærkning af sporene. Hvis naturen skades kan det hurtigt lede til uønsket, negativ omtale.

3.3 MARKEDSSIDEN
På markedssiden for MTB-turisme optræder udøverne uundgåeligt som de vigtigste interessenter og
udgør målgruppen, der først og fremmest skal tiltrækkes. Da MTB-sporten henvender sig til
forskellige grupper af udøvere med forskellige krav og forventninger, er det ikke en simpel opgave.
Der er dog unægtelig potentiale for at tiltrække flere udøvere. En tredjedel af danskerne har været
på motionsferie det seneste år, mens 25% af danskerne planlagde en aktiv sommerferie i 2014
(Center for Regional- og Turismeforskning 2014:13). Hertil kan føjes, at over 70% af tyskerne,
nordmændene, svenskerne og briterne forbinder lange cykelture med Danmark, mens tyskerne,
nordmændene og hollænderne tillægger disse cykelture betydning for valg af feriedestination
(Center for Regional- og Turismeforskning 2014:14).
Med udgangspunkt i Epinions desk research opsummeres der i tabel 1 de typiske grupper af
udøvere. Grupperne går på tværs af nationaliteter og køn, selvom fortsat hovedsageligt er mænd,
der kører MTB.
Den individuelle entusiast er typisk mellem 25 og 45 år gammel. Han vægter kvalitet frem for pris og
hungrer efter action og konkurrence. Han er typisk villige til at bruge mange penge på cykel og
udstyr og rejser gerne land og rige rundt for at udfordre sig selv til det maksimale.
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Den sociale entusiast er mellem 25 og 45 år gammel og er typen, der tager på tur med venner eller
kollegaer. Han går ikke op i pris, men skeler i stedet til scenen for MTB-turen. Naturen skal gerne
være indbydende og tillade, at der er plads til flere end en enkelt kører.

Tabel 1 - Arketypiske grupper af udøvere

Motivation

Krav til produktet

Den individuelle entusiast

Konkurrenceelement

Udfordrende spor
Spor i høj kvalitet

Den sociale entusiast

Det sociale element

Brede spor
Naturskønne spor
Spor i høj kvalitet

Den motionerende

Dyrke motion i naturen

Nemme spor
Naturskønne spor

Den organiserede

Forbedre sig selv

Forskellige niveauer af spor
Infrastruktur omkring sporet

Den ferierende

Kompromis mellem spor og
familie, MTB som en af flere
aktiviteter

Den traditionelle turist

Afslapning og ferie, MTB som en
af flere aktiviteter

Den frivillige

Fremme sporten og
lokalsamfundet

Spor i høj kvalitet
Overnatningsmuligheder
Supplerende aktiviteter
Let tilgængelige spor og udstyr
Overnatningsmuligheder
Supplerende aktiviteter
Spor i høj kvalitet
Andre incitamenter for at bidrage

Den motionerende er typisk senioren, der lægger vægt på oplevelsen af at dyrke motion frem for
udfordringer og svære spor. Andre motionsformer såsom løb og fodbold er blevet for anstrengende,
og han ser derfor MTB som et oplagt alternativ. Også yngre generationer kan være motionister, men
ender oftest som entusiaster, da de af lyst og ikke af nød har valgt sporten blandt de mange
alternativer.
Den organiserede er udøveren, der dyrker MTB i en klub eller forening. Han vil hele tiden forbedre
sig og er åben for at lære det fra bunden med råd fra trænere og coaches. Tilgængeligheden af
sporet betyder meget for, at den organiserede er startet til MTB, og spor af forskelige
sværhedsgrader er en forudsætning for at kunne forbedre sig. Ligeledes efterspørger den
organiserede udøver attraktive events og stævner, hvilket kan være årsagen til, at han hører om
MTB-destinationen.
Den ferierende er på ferie med familien, hvor ikke alle er i stand til/har lyst til at køre MTB. Han tager
til området på ferie blandt andet for at køre MTB, men med det ultimative krav at der er tilbud til de
familiemedlemmer, der ikke kører. Hvis der er tale om børn kan det være alt fra forlystelsespark til
pasningsmuligheder.
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Den traditionelle turist har ikke skænket MTB en tanke, da ferien blev booket – det er i hvert fald
ikke hans ’reason to go’. Hvis han bliver gjort opmærksom på, at der er et spor i nærheden, tøver
han ikke med at afprøve det. Det kræver dog, at hans familiemedlemmer, der ikke ønsker at køre,
kan lave noget andet. Midlet til at ramme ham er derfor at koble MTB op på en anden aktivitet, så
informationen når ham.
Den frivillige er en lokal (oftest tidligere) entusiast eller organiseret. Han brænder for sporten og
ønsker at udvikle sporet for lokalområdets (og sin egen) skyld. Sporet er hans hjertebarn. Hvis han
kontaktes og behandles pænt, er han og sine ligesindede lette at organisere.
Figur 3 plotter grupperne af MTB-udøvere ind i et diagram og opdeler dem mere eller mindre
entydigt i fire segmenter som følge af deres placering på to dimensioner:
1. Motiv for at opholde sig på en MTB-destination (vertikal akse): Kun MTB eller andre motiver
for at komme til MTB-destinationen
2. Krav til produktet (horisontal akse): Kerneproduktet (sporet) isoleret eller kerneproduktet
suppleret med andre ydelser og faciliteter (f.eks. overnatning og andre attraktioner).

Figur 3 - Segmenter af MTB-udøvere
Andre motiver

Den traditionelle
turist

Den frivillige

1
Den
motionerende

Kerneproduktet
isoleret

Kerneproduktet
suppleret

3
Den ferierende

2

4
Den
organiserede

Den individuelle
entutiast

Den sociale
entutiast

Horisontal akse: Krav til produktet

MTB

Vertikal akse: ‘Reason to go’

Gruppernes placering har betydning for såvel markedsføringen af MTB-produktet som de
supplerende faciliteter, der skal være på en MTB-destination. Det er derfor væsentligt at anvende en
segmenteret tilgang til både produktudvikling og markedsføring. Til det første segment hører den
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frivillige, der allerede er i lokaleområdet og – hvis han behandles ordentligt og tilskyndes med de
rette midler – knokler for at vedligeholde sporet for egen og lokalsamfundets vindings skyld. Den
motionerende kan rejse til området for at køre MTB, men kan også tage til destinationen af andre
årsager. Han forventes dog at interessere sig mest i sporet, da det er motionen, der er det
springende punkt. Det gælder derfor om at gøre det attraktivt for den motionerende at vælge MTB
frem for alternativer som landevejscykling eller rulleski. Det kan f.eks. gøres ved let tilgængelig leje
af cykler og udstyr, mulighed for en kort introduktion til og tydelig afmærkning af sporet.

Figur 4 - Naturstyrelsens 10 Spir Hall of Fame
Til det andet segment hører –
foruden den motionerende –
den individuelle entusiast,
der har det ene mål for øje at
få den bedste oplevelse i
sporet og kører gerne langt
med det mål for øje.
Markedsføringen
skal
fokusere på eksklusivitet og
kvaliteten af sporet skal være
i
top. Konkret
kunne
henvisning til Naturstyrelsens
10 Spir Hall of Fame eller et
nordjysk alternativ hertil
være en vej at forfølge
(Naturstyrelsen juni 2015).
Til det tredje segment hører primært den traditionelle turist, der er i området af andre årsager end
MTB-sporet og lægger derfor vægt på ferieoplevelsen som en helhed. Brochurer på
overnatningssteder og spisesteder eller faner på traditionelle turismesider skal gøre turisten
opmærksom på, at en tur i sporet er et alternativ til attraktionsbesøg, shopping o. lign. At der er
lokale alternativer til børnene i form af f.eks. kravlegård eller legeland er centralt for, at det
overhovedet bliver et alternativ. Samme krav har den ferierende, der dog allerede er klar over, at der
er MTB-spor i området og lægger det i varierende grad til grund for sit ophold.
Til det fjerde segment hører – foruden den ferierende – den organiserede og den sociale entusiast.
Begge målgrupper har høje krav til både sporets kvalitet og afledte aktiviteter i nærheden af sporet.
Den sociale entusiast tiltrækkes ved, at destinationen har et fangende omdømme, der gør
oplevelsen eksklusiv og værd at udforske sammen med venner eller familie. Bekendtes anbefalinger
eller omtale er i den henseende det stærkeste middel til at tiltrække andre. Konkrete tiltag kunne
være alt fra et unikt hashtag for MTB-destinationen, en photo-wall, et diplom for at have kørt på
ruten til markedsføring af Naturstyrelsens 10 Spir Hall of Fame. Den organiserede forventes at have
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et forhåndskendskab til de bedste MTB-spor gennem deres klub eller forening. Det handler derfor
for det første at holde sporets kvalitet i top og sørge for at der udbydes alle sværhedsgrader af spor.
For det andet er faciliteter til overnatning og transport, der letter tilgængeligheden for klubber og
afholdelse af stævner, af essentiel karakter. Nogle af de førnævnte midler til at gøre oplevelsen
eksklusiv – og dermed øge chancerne for omtale og genbesøg – kan med fordel anvendes for at
tiltrække den organiserede.

3.4 OMKOSTNINGER OG INDTJENING
Omkostninger og indtjeninger i forbindelse med MTB-turisme er svære at måle præcist, og det er
endnu ikke belyst i en dansk kontekst. Derfor læner vi os op af internationale undersøgelser om
MTB-turisme og enkelte danske undersøgelser om cykelturisme til at udføre potentialeberegninger
baseret på disse turisters betalingsvillighed.
Omkostninger
Vedligeholdelse af sporet er uundgåeligt den primære udgift. Det vurderes på baggrund af samtaler
med afdelinger i Naturstyrelsen, at vedligeholdelse af et MTB-spor årligt har en omkostning på
omkring kr. 2,50/meter. Naturstyrelsen ejer skovområderne i Danmark og har interesse i, at disse
udnyttes mest muligt. Derfor bidrager de også økonomisk til at vedligeholde skovene, hvilket
inkluderer MTB-spor og stier, mens lokale virksomheder står for resten af udgifterne.
Foruden at inddrage flere virksomheder som økonomiske investorer er en vej til at minimere
omkostningerne til vedligeholdelse af sporet at aktivere de lokale, frivillige ildsjæle ved at give dem
tilskyndelser hertil. Ligeledes kunne en langsigtet indsats iværksættes ved at uddanne
lokalbefolkningen ved tidligt at afprøve MTB-oplevelsen, f.eks. via skoleudflugter. Det svarer til den
norske kultur, hvor norske børn tidligt prøver kræfter med ski og løjper. Det skaber både flere
frivillige og potentielt en grund til at blive boende eller bosætte sig i området senere i livet. Den
mærkbare konsekvens af et større felt af lokale er, at sporet vedligeholdes oftere og oplevelsen for
udøvere bliver højnet.
Indtjeninger
Den direkte indtjeningskilde ligger for de fleste virksomheder i at sælge et givent produkt. Det er dog
ikke tilfældet for MTB-destinationerne, da sporet i sig selv er gratis og åbent for alle. Indtjeningen
ligger i stedet hos de enkelte virksomheder, der nyder godt af den turisme, sporet trækker til
området. Det indebærer eksempelvis hoteller, butikker, producenter af udstyr og medier. Den
nuværende ordning om, at virksomheder betaler penge tilbage til Naturstyrelsen for at udnytte
områderne med MTB-spor, kan med fordel suppleres med sporsponsorater, partnerskaber, online
reklamer og donationer for at skabe yderligere midler til vedligeholdelse af spor. Supplementerne
belyses særligt i sammenligningen af de nordjyske MTB-destinationer med 7Stanes-projektet og i
forretningsplanen.
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Som det er tilfældet for udøvere af lignende outdoor sportsgrene, er MTB en relativ dyr aktivitet.
MTB-cyklen kan i sig koste mange tusinde kroner, og det samme kan det bedste udstyr. MTBturisters betalingsvillighed og købestyrke er derfor – som det er tilfældet med f.eks. skituristers –
høj, og der er derfor også mange turister, der vil betale høje priser i bytte for sporets eksklusivitet og
omdømme. Det skaber bl.a. grobund for at indhente økonomiske bidrag i form donationer, der vil
belyses nedenfor i sammenligningen med succeshistorierne fra Skotland.
I et helikopterperspektiv blev cykelturismen i Danmark som helhed anslået til at have ført til et
forbrug på 5,5 milliarder kroner i 2011 (Transportministeriet 2013). Danske turisters forbrug på MTB
var i 2011 i gennemsnit omkring 11900 kroner, hvor udstyr udgjorde 2300 kroner. Det tilsvarende
forbrug på landevejscykling, var henholdsvis 9300 kroner og 1900 kroner (Idrættens Analyseinstitut
2014:28). Det store spørgsmål er, hvor meget virksomheder kan forvente at tjene på en stigning i
MTB-turismen.
En rapport om MTB-turisme i Scotland fra 2009 skitserer forbruget for de turister, der har MTB som
det primære rejseformål. I rapporten skelnes der mellem turister, der besøger MTB-destinationer
om dagen (dagsbesøgende) og overnattende turister (Tourism Intelligence Scotland 2011). De ikkeskotske turister, der overnatter, havde i 2009 et gennemsnitligt dagligt forbrug på 45 engelske pund
(svarende til cirka 450 danske kroner), mens de ikke-skotske dagsbesøgende turister har et dagligt
forbrug på 15 engelske pund (svarende til cirka 150 danske kroner)1. De skotske MTB-turisters
forbrug er omtrent 1/3 lavere end de udenlandske turisters. VisitDenmarks rapport om den typiske
cykelturist i 2011 viser et lidt højere døgnforbrug: 392 kroner for danskere og 455 kroner for
udlændinge (VisitDenmark 2013:6). Hvis vi tager disse forbrugsestimater for givet, står de danske
MTB-destinationer med et paradoks: MTB-turisternes betalingsvillighed er høj, men de ligger
forholdsvis få penge i lokalsamfundet. Problemet bunder i, at der er få steder de besøgende kan
bruge penge. Det bl.a. løses ved at oprette flere lokale overnatningsfaciliteter, butikker og
forlystelsesparker eller i det hele taget tiltag, der kan forlænge deres ophold på MTBdestinationerne.
Det er dog fortsat uafklaret, hvor meget turister, der ikke har MTB som ’reason to go’ potentielt vil
lægge i lokaleområdet. En familie med to voksne og to børn kan i nogle tilfælde forbruge mere end
entusiasten, der kører alene og har en enkelt overnatning. Omvendt sikkert er, at kommunen og

1

Andre surveys fra MTB-destinationer i Scotland og Wales peger på stort set samme daglige forbrug: cirka 400
danske kroner for overnattende og omtrent det halve for dagsbesøgende (Koepke 2005).
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regionen som helhed indirekte kan tjene penge gennem erhvervsskatter og -afgifter som følge af
MTB-turisters forbrug. Det mere langsigtede scenarie, hvor tidligere turister bosætter sig i området,
øges denne indtjening med bl.a. kommuneskatter. Anlægges et perspektiv, hvor MTB kan være
’reason to stay, er der også et stort økonomisk potentiale, hvis blot en lille del af de eksisterende
turister forlænger deres ophold med en dag eller to pga. MTB-mulighederne.
Den lokale succeshistorie på koblingen mellem et stærkt forretningskoncept og øget bosætning er
Cold Hawaii omkring landsbyen Klitmøller i Thy. Med et helhjertet sats på surfing har de lykkedes at
lokke World Cup til Thy, hvor det anslås at cirka 60 millioner mennesker på verdensplan hører eller
følger med i turneringen. Hvad angår bosætning, boede der i 2012 833 mennesker i Klitmøller og
siden årtusindeskiftet var indbyggertallet vokset med en femtedel (Statistikbanken, 2015). Desuden
blev der i et udkantområde, som området ved Klitmøller er, bygget mere end 50 huse i perioden fra
2007 til 2012 (Berlinske Business 2012). Økonomisk set er konsekvensen et øget skatteprovenu, men
også investeringer fra virksomheder. De samme tendenser kan forventes ved at udvikle en anden
outdoor sport, mountainbikesporten.
Men er der overhovedet plads til endnu en outdoor sportslig succes i Nordjylland? Noget kunne tyde
på, at svaret er ja. Størstedelen af f.eks. svenskerne og hollænderne forbinder ikke surfing med ferie
i Danmark. 69 % af begge nationaliteter angiver, at de i lav grad eller overhovedet ikke forbinder
surfing med Danmark (Center for Regional- og Turismeforskning 2014:13).
Alt i alt er der med den øgede interesse for cykelsporten, herunder MTB, og aktive ferier potentiale
for at danske MTB-destinationer kan opnå de samme resultater, som det ses i Thy. Naturstyrelsens
bidrag er grundlaget, hvorfra der skal bygges en forretningsmodel med et attraktivt brand, flere
faciliteter i lokalområdet og ikke mindst et bredere økonomisk fundament.
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4. NORDJYSK MTB I INTERNATIONALT PERSPEKTIV
MTB-destinationerne Slettestrand og Rebild Bakker har potentiale til at tiltrække flere såvel
nationale såvel som internationale turister, selvom de er de førende danske aktører på markedet for
MTB-turisme. Hvis de fortsat skal være det og opnå samme status som andre outdoor sportsgrene,
kræver det innovative tiltag og en effektiv udnyttelse af lokale ressourcer. Hvordan de to
destinationer klarer sig, og hvor de med fordel kan udvikle sig, belyses ved at sammenligne dem med
to internationale succeser, MTB-destinationer Kirroughtree og Glentress (begge et produkt af
7Stanes-projektet i Skotland). Sammenligningen sker efter samme model som MTB-produktet
ovenfor (se figur 1 side 5). Det skal imidlertid nævnes, at omkostningerne og indtjeningerne vil indgå
i et andet format grundet for spinkelt et datagrundlag. Af den grund analyseres udelukkende et par
indtjeningsvirkemidler, reklamer og donationer, der har været succesfulde for 7Stanes samt en form
for donation, der er internationalt vinder frem i øjeblikket (crowdfunding).
Scotland er ligesom Danmark et land uden alpinsport, hvorfor der er plads i markedet til, at andre
Outdoor-destinationer kan udnytte de lokale samfund. Det har MTB-destinationer via projektet
7Stanes i det sydlige Skotland formået at udnytte til fulde efter mund og klovsyge satte en stopper
for regionens landsbrugsbaserede økonomi (7Stanes 2015). Projektet har mere præcist udnyttet to
af landdistrikternes væsentligste potentialer: Naturen og muligheden for at etablere pladskrævende
aktiviteter (Realdania 2010:73). Foruden landbruget også skrumper i Danmark og dermed giver
endnu mere plads, ligger begge nordjyske destinationer i smukke naturomgivelser – Slettestrands
spor i Svinkløv Klitplantage og ikke mindst Rebild Bakkers spor i Rold Skov. 7Stanes-projektet har
resulteret i ca. 400.000 besøgende – alt fra almindelige turister til eliteudøvere – årligt fordelt sig på
et areal, der er cirka tre gange så stort som Nordjylland. Med en række af de samme værktøjer – og i
en mindre størrelsesorden – vurderes MTB-destinationerne i Nordjylland til at kunne lære meget af
de skotske destinationer.
Ud over den foregående analyse af MTB-destinationen som et turismeprodukt, er udgangspunktet
for benchmark-analyserne rapporten ”Trods dårlige odds – international inspiration til danske
yderområder” (Realdania 2010), destinationernes hjemmesider samt SWOT-analyser af Region
Nordjylland, Slettestrand og Rebild Bakker. SWOT-analyserne er et produkt af Epinions desk research
og dybdeinterviews med styregruppen i det nordjyske (se Appendiks B).

4.1 SPORETS KVALITET SKABER VÆRDI
I Region Nordjylland er der i alt 179 kilometer MTB-spor, hvor henholdsvis 22 og 40 kilometer hører
under MTB-destinationerne Slettestrand (Svinkløv Klitplantage) og Rebild Bakker (Rold Skov).
Herudover er der ved Slettestrand en teknikbane og en ny rute i Kollerup Plantage under udvikling.
Hvad angår højdemeter er det i Rold Skov muligt at køre i maksimalt 415 meters højde på ruten
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”Den store blå”, mens det tilsvarende er muligt at køre i maksimalt 385 meters højde i Svinkløv
Klitplantage på ruten ”Svinkløv”.
I dansk kontekst er sporenes kvalitet helt i top. Sporene i Svinkløv Klitplantage blev i 2013 af
vorespuls.dk kåret til Danmarks bedste mountainbikerute med sporene i Rold Skov på andenpladsen.
Baggrunden for Svinkløv Klitplantage topplacering var den gode skiltning i form af skilte og farvede
pile samt det gode flow på hele ruten (vorespuls.dk 2013a). Omvendt var skiltningen i Rold Skov
endnu ikke optimal, men sporene var placeret i en ”fænomenal” natur (vorespuls.dk 2013b). Begge
områder er også en del af Naturstyrelsen 10 spir, de 10 bedste MTB-ruter i Danmark. Hvor der i Rold
Skov er spor på alle niveauer (let, middel, svær og ekstrem), mangler der spor af ekstrem
sværhedsgrad i Svinkløv Klitplantage. I Rold Skov ligger der ydermere en børnebane på 1,4 kilometer
og et freestyleområde. Omvendt er det en uvurderlig fordel at MTB-ruten i Svinkløv Klitplantage
ligger i sandet terræn. Det gør, at det er muligt at køre i både efterår og vinter, dvs. uden for den
almindelige højsæson. Omvendt vurderes det i interviews med styregruppen, at sporene af den
årsag er sværere at køre i og dermed dårligere i foråret og sommeren.
Hvis vi vender blikket mod Scotland og MTB-destinationerne i forbindelse med projektet 7Stanes
udgør de tilsammen over 400 kilometers spor. Sporene spreder sig over et areal, der er cirka 3 gange
så stort som Nordjylland. Kirroughtree står for 51 kilometer og Glentress 68 kilometer. I Kirroughtree
er det muligt at køre i cirka 230 meters højde, mens det i Glentress er muligt at køre i over 500
højdemeter.
De to skotske MTB-destinationers kvalitet er i britisk kontekst også i toppen. Glentress indtog
førstepladsen i det britiske Trail of the Year i 2014, mens Kirroughtree indtog 10. pladsen.
Sidstnævnte blev dog nummer 3 i den skotske udgave. Hvor selve sporene og det varierede niveau
er outstanding i Glentress, er faciliteterne i Kirroughtree en anelse bedre (ibikeride.com 2014).
Begge destinationer har spor i alle 4 sværhedsgrader, mens Glentress skiller sig ud ved at have en
extreme bike park.
Med Danmark og Scotlands geografiske størrelse in mente, vurderes det ikke at være kvaliteten af
sporene, der skiller de to nordjyske MTB-destinationer fra de internationale succeser. Det betyder
dog ikke, at der er potentiale for at forlængere eksisterende spor eller etablere nye spor i
Nordjylland.

4.2 PRODUKTIONSSIDEN: FACILITETER OG EVENTS
I både Rold Skov og Svinkløv Klitplantage er der basale faciliteter i form af WC, vandposter, primitive
overnatningssteder og naturlegepladser i forbindelse med ruten. Herudover er der et samlet
trailcenter i Rold Skov, der foruden mountainbike bl.a. indebærer O-ruter, ski og sundhedsspor.
Generelt er det Comwell Sport Rebild Bakker og Feriecenter Slettestrand, der de største udbydere af
udlejning, guidede ture og i det hele taget fællesture. Der findes også enkelte andre udbydere såsom
Rold Storkro eller Svinkløv Badehotel, men det er ganske få virksomheder, der har turdet satse
helhjertet på MTB. Det betyder også, at kun få overnatningssteder har gængse faciliteter såsom
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cykelvask, værksted og opbevaringsmuligheder. Desuden er det et generelt problem i Danmark, at
der er for få bespisningsmuligheder – især i kystområderne og landdistrikterne (Videncenter for
Kystturisme 2013).
På de skotske MTB-destinationer er der foruden de basale faciliteter såkaldte visitorcentre, der har
samlet cykelvask, omklædning, spisested samt cykelshop/udlejning på et sted. Herudover er der
træningsområder og carparks, mens flere forskellige virksomheder i lokalområdet udbyder sikker
opbevaring af cykler, cykelvask, fleksible spisetider, udlejning, guidede ture, undervisning og sågar
MTB-rejser.
MTB-faciliteterne er i Skotland i en helt anden størrelsesorden end de nordjyske af slagsen. Det
skyldes primært, at få nordjyske virksomheder udbyder faciliteter, hvilket også påvirker muligheden
for at få de helt store stævner til Nordjylland.
I nordisk kontekst har Nordjylland dog afholdt de største stævner i form af DM og Nordisk
mesterskab flere gange, mens det største, danske MTB-motionsløb også afholdes i Nordjylland. I
Svinkløv Klitplantage afholdes bl.a. træningsweekender med træning og foredrag, kvindeweekender
og vinter- og påskecup. I Rold Skov afholdes MTB-festival, hvilket indebærer guidede ture,
børneundervisning og træningsture. Ligeledes er 12-timers og 24-timers MTB-løb i skoven også
velbesøgte begivenheder.
Der er dog et stykke til de skotske destinationer, der i flere omgange har tiltrukket de største MTBstjerner ved eksempelvis at afholde adskillige afdelinger af Enduro World Series. Herudover afholder
de også en række mindre stævner og mere bløde arrangementer såsom julekørsel for både børn og
voksne.

4.3 MARKEDSSIDEN: INTERESSENTER, INFRASTRUKTUR OG
UDØVERE
I 7Stanes’ spæde år var målet at tiltrække MTB-entusiaster, mens de først i de senere år har udvidet
målgruppen. Ved at skabe sig et brand, der beror på høj kvalitet og eksklusivitet i form af trailcentre
og tilhørende faciliteter, er det lykkedes for de skotske destinationer at skabe en glidende overgang
fra at have fokus på MTB-sporene til at gøre områderne til et mere traditionelt turismekoncept. Det
har resulteret i, at 7Stanes årligt har 400.000 besøgende. Denne udviklingen bæres hovedsageligt af
en stærk lokal forankring i form af aktivering af frivillige, samarbejde med afledte erhverv
(overnatningssteder, producenter af udstyr) samt udvikling af fysisk og online infrastruktur.
Frivillige foreninger
Som det var tilfældet med 7Stanes, afhænger de nordjyske destinationers succes af et mix af
turismeorganisationer, økonomiske støttemidler enten fra stat eller private og ikke mindst
engagerede frivillige, der udspringer af det eksisterende MTB-miljø (Realdania 2010:70).
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Ved Rebild Bakker har man foreningen Rold Skov MTB-Laug, hvor frivillige fra nær og fjern
samarbejder om at vedligeholde og udbrede kendskabet til MTB i Rold Skov. Ved Slettestrand er der
en lignende forening i form af Slettestrand Trail Builder Laug. Vurderet på deres størrelse på
Facebook (omkring 200 medlemmer per gruppe), er det vigtigt at inddrage de afledte erhverv i disse
netværk, så alt ikke afhænger af frivilligt arbejde. I interviews med styregruppen fremhæver flere
også, at det ikke er sikkert, at de frivillige vil fortsætte med at vedligeholde spor i deres fritid, for blot
at de afledte erhverv i området tjener penge på MTB-turismen uden selv at bidrage. Skrækscenariet
er, at sporene ikke vedligeholdes, hvorfor turisterne ikke vender tilbage det efterfølgende år eller i
det hele taget slet ikke kommer til områderne.
Samarbejde med afledte erhverv
Som nævnt ovenfor er der ganske få virksomheder i Nordjylland, der har satset helhjertet på MTB.
Det betyder, at det er Feriecenter Slettestrand og Comwell Sport Rebild Bakker, der er ene om at
udbyde helheldsoplevelsen i forbindelse med en tur i sporet. Der er derfor potentiale i at udvide
kendskabet til sporene ved at lægge brochurer i sommerhuse, på campingpladser, kroer,
badehoteller eller museer. Et andet tiltag kunne være at uddele flyvers eller lignende i forbindelse
med andre sportsarrangementer i regionen, såsom halvmaraton eller golfarrangementer.
Omvendt dybt forankret er MTB-sporten i Skotland. 7Stanes-projektet fokuserede specielt på at få
de eksisterende lokale virksomheder aktivt med på idéen om en samlet MTB-destination. Der var
specielt tale om overnatningsstederne, da det passer dårligt sammen at bo på hotel og komme
mudret hjem fra en tur i sporet. Og netop regnvejret og i det hele taget det ustadige vejr er endnu et
parameter, hvor Skotland og Danmark ligner hinanden. Med hoteller, hostels, B&Bs og
campingpladser, der udbyder sikker opbevaring af MTB-cykler, cykelvask, packed lunch og tidlige og
sene spisetider, støttes visitorcentrenes faciliteter af den generelle turisme. Et familiært problem,
som fremgik i interviewsene med styregruppen, er, at der er brug for en højere ekspertise i MTB og
turisternes behov på de nordjyske overnatningssteder.
De skotske destinationers samarbejde med de lokale rejsebureauer ved at udbyde MTB-pakkerejser
bidrager også til, at helhedsoplevelsen optimeres. Et lignende samarbejde mellem de nordjyske
turismeforeninger eller rejsebureauer og MTB-destinationerne kunne tænkes at føre til et større
antal tyske, svenske og norske MTB-turister.
Fysisk og online infrastruktur
Infrastruktur vedrører ikke blot den fysiske tilstedeværelse af veje, men også måden, hvorpå de
frivillige og virksomheder markedsfører MTB-destinationerne online.
7Stanes-destinationerne grænser op til England og er derfor placeret centralt i Storbritannien.
Britiske turister og vesteuropæiske turister er således inden for en overskuelig afstand. De nordjyske
MTB-destinationer ligger mindre centralt i Danmark, men kan nyde godt af landets geografiske lille
størrelse. Europæiske turister kan tage motorvejen fra grænsen til Tyskland på relativt kort tid, mens
den nordlige placering også muliggør for turister fra andre nordiske lande at tage færgen dertil.
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Specielt Slettestrand ligger tæt på Hirtshals og Frederikshavn. At både Slettestrand og Rebild Bakker
ligger henholdsvis 50 og 30 kilometer fra Aalborg peger også på et potentiale for flyrejsende, hvis de
rette transportudlejningsfaciliteter er tilstede. Et alternativ hertil er busser, der i øjeblikket kører til
området, mens der går tog til Skørping fra Rebild Bakker. Hvorvidt der er plads til egne MTB-cykler i
såvel bus som tog er dog et vigtigt hensyn i den henseende. Med inspiration fra de skotske
destinationer, kunne udbuddet af pakkerejser med fordel udbredes. En anden fordel ved Danmarks
størrelse er, at alle sporene i Region Nordjylland ligger inden for en times kørsel, hvor det i 7Stanesområdet er over tre timer.
Hvad angår den online infrastruktur har 7Stanes én samlet hjemmeside for alle projektets MTBdestinationer. Her kan man få et hurtigt overblik over kommende events, overnatnings- og
bespisningsmuligheder, muligheder for udlejning af udstyr, guidede ture og kurser, men også et
samlet overblik over, hvilke faciliteter de enkelte destinationer tilbyder. Det kunne med fordel
overføres til en nordjysk kontekst med en samlet hjemmeside for alle nordjyske MTB-destinationer.
Man kan forsøge at udbygge den nuværende hjemmeside ved at gøre den mere tilgængelig gennem
eget domæne og googlesøgningsoptimering samt en opbygning i samme stil som 7stanes med link til
overnatningsmuligheder, kort og aktivitetskalender. I dag findes det mest overskuelige overblik over
MTB i Rold Skov og Svinkløv Klitplantage på Naturstyrelsens hjemmeside under de føromtalte 10
spir. Naturstyrelsens side dækker både enkelte MTB-destinationer, men også en række aspekter af
MTB-sporten generelt (regler, træningstips, kort over MTB-ruter i Danmark mv.). Disse
informationer om MTB-sporten kan på en opdateret hjemmeside for MTB-destinationer i
Nordjylland således kombineres med den relaterede turisme (overnatningssteder, leje og køb af
udstyr mv.). Som nærmere beskrevet nedenfor vil det også skabe en række indtjeningsmuligheder i
form af reklamer og donationer, hvis man optimerer den nuværende hjemmeside ved at gøre MTBdelen mere tilgængelig.
De mere tekniske aspekter af MTB-oplevelsen (sporenes længde, udformning, sværhedsgrad,
højdemeter mv.) og et interaktivt rutekort kan man ligeledes finde på 7Stanes’ samlede hjemmeside,
men mere betjeningsvenligt i form af en applikation. Hvert af de i alt ni rutekort koster cirka 15
danske kroner at downloade. Dette alternativ udbydes også i dansk kontekst i form af DGI’s app, der
dog fokuserer mere på træningsøvelser end rutebeskrivelser. Ruteplanneren på vorespuls.dk er et
andet alternativ til de klassiske foldekort af papir, der ikke er hensigtsmæssige i regnvejr.
Sidst, men ikke mindst, promoveres MTB-destinationerne på andre virksomheders hjemmesider. Her
har 7Stanes opnået et nærmest idealistisk mål. I projektets opstartsfase tilbød de gratis assistance til
hoteller, der ville give deres hjemmesider en ung og frisk MTB-profil. Det blev hurtig en populær
service (Realdania 2010:73). I Nordjylland er de to destinationer placeret i faner på Feriecenter
Slettestrand og Comwell Sport Rebild Bakkers hjemmesider, men som en konsekvens af den
manglende lokale forankring stopper det stort set også her. Klubber og foreninger omtaler af
naturlige årsager også de to destinationer, og det samme gør turismeorganisationer, men det kan
gøres bedre. Om en af midlerne ville være at invitere overnatningsstedernes ejere ud på en
mountainbiketur med professionelle guider, som det blev gjort i Skotland, er et åbent spørgsmål.
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4.4 SÆRLIGT OM INDTJENING: REKLAMER OG DONATIONER
Foruden sporsponsorater og partnerskaber, der særligt vil fremhæves i den samlede forretningsplan,
er et par virkemidler til at skabe indtægter online reklamer og forskellige typer af donationer.
Herudover vinder en ny form for online donationer frem internationalt (crowdfunding). Specielt i
USA er crowdfunding en udbredt indtægtskilde for virksomheder i alle størrelsesordener, og det
således er værd at overveje, hvorledes det kunne passe ind i en nordjysk MTB-kontekst.
7Stanes har udviklet en betydelig indtægtskilde via reklamer på deres hjemmeside. På hjemmesiden
reklameres bl.a. for cykelforhandlere, andre turistattraktioner i området, hoteller, restauranter og
andre former for overnatningsmuligheder. Det vurderes, at en udbygning af VisitNordjyllands
nuværende hjemmeside og at dens tilgængelig øges, bl.a. igennem eget domænenavn og optimering
i forhold til Google-søgninger, vil kunne skabe en hjemmeside i stil med 7Stanes og dermed øge
eksponeringen og markedsføringen af Nordjylland som MTB-destination. Det vil ligeledes skabe en
attraktiv reklameplatform for både kernevirksomheder og leverandører til MTB-turismen. Med
omkring 1 million besøgende årligt på den nuværende hjemmeside er der udviklingspotentialet
bestemt til stede. Ud over reklamer linker 7Stanes også til en række overnatningssteder fra deres
hjemmeside. Også her vurderes det at der vil være indtægtsmuligheder ved at tilbyde
kernevirksomheder at linke til deres hjemmesider. Hvor store reklameindtægterne vil være i starten
er svært at vurdere, men i takt med at Nordjylland fremhæves som MTB-destination, og aktiviteten
på hjemmesiden stiger, vil det også blive mere attraktivt for virksomhederne at reklamere og blive
forbundet med hjemmesiden.
I tillæg til reklameindtægterne, indhenter 7Stanes også penge fra donationer. Det sker ligeledes
gennem deres hjemmeside, hvor besøgende ved hjælp af bankoverførelser med dankort, kan donere
penge til området. Foruden disse værktøjer er en anden oplagt mulighed for MTB-destinationerne i
Nordjylland at give de besøgende mulighed for at donere penge ved hjælp af mobiloverførelser med
enten MobilePay eller Swipp. Det kan være på selve hjemmesiden, men også ude på ruten (f.eks. i
områder, hvor turister typisk holder pauser), hvor skilte kan opfordre MTB-turisterne til at donere
det beløb, de finder passende.
En anden mulig form for donationer er crowdfunding, der er under rivende udvikling international.
Donationsmetoden består i at rejse penge til et givent formål vha. sit sociale netværk. Hvis man
benytter sig af crowdfunding, er det i første omgang vigtigt at formulere en attraktiv og
appellerende vision, for hvorfor folk bør støtte projektet (Agrawal 2013, Mollick 2013). Her kan man
med fordel inddrage de interessenter, som man i forvejen forventer vil støtte projektet (frivillige,
ildsjæle, motionister, lokal befolkning), men også inddrage de personer, som man gerne ønsker
støtter projektet (fonde, den brede befolkning etc.), i processen omkring udviklingen af projektets
vision. Tidligere erfaringer med denne type donationer har vist, en god start vil resultere i en
selvforstærkende effekt og få flere til at bidrage. Der findes grundlæggende to måder at strukturere
en indsamling på. Man kan enten vælge all-or-nothing, hvor folk får deres penge tilbage, hvis man
ikke når et fastsat mål, eller keep-it-all, hvor man beholder pengene uanset, om man når målet eller
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ej. Her har det vist sig, at folk generelt er mere villige til at støtte all-or-nothing-indsamlinger, og at
disse også får samlet et større beløb sammen.
Hvis MTB-destinationerne i Nordjylland vælger at benytte sig af crowdfunding bliver udfordringen at
få formuleret en vision, der appellerer til flere end de lokale ildsjæle og på den måde få skabt basen
for en ambitiøs indsamling, hvor det er muligt at genere penge hurtigt. Crowdfunding har i praksis
vist sig at være vanskelig at gennemføre, og der er stor spredning i, hvor mange penge
organisationerne er i stand til at samle sammen. De projekter, der omvendt lykkes, er i stand til at
genere den ønskede indtjening og ofte mere end det (Agrawal 2013). I litteraturen om crowdfunding
påpeges det ydermere, at der er en risiko for at en succesfuld crowdfunding vil erstatte - fremfor
supplere - de økonomiske bidrag fra de lokale kernevirksomheder, da de ikke på samme måde vil
føle sig forpligtede til at holde hånden under lokalsporten, når denne allerede støttes via andre
kanaler (Agrawal 2013, Mollick 2013).
I forbindelse med crowdfunding er der såvel danske som udenlandske virksomheder, hvorfra der
med fordel kan søges inspiration. De førende danske virksomheder inden for crowdfunding er
www.booomerang.dk og www.caremaker.dk, hvor det er muligt at oprette sin egne indsamlinger
(Dansk Crowdfunding Forening). Derudover findes også www.kickstarter.com og
www.indiegogo.com, der er verdens største hjemmesider for crowdfunding og fungerer på samme
måde som de danske (Dansk Crowdfunding Forening).
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4.5 OPSUMMERING
Adskillige styrker og svagheder ved de to nordjyske MTB-destinationer skilte sig ud i
sammenligningen med de skotske succeshistorier. De er i grove træk opsummeret i tabel 2, der også
indikerer, at de nordjyske destinationer stort set står over for de samme udfordringer i fremtiden for
at opnå samme status som de skotske destinationer. Den eneste forskel mellem de to destinationer
er tilstedeværelsen af helårsspor.

Tabel 2 - Opsummering af sammenlignende analyse
STYRKER

SVAGHEDER

Værdiskabelse

+ Sporets kvalitet
+ Helårsspor

– Bløde, sandede spor i
sommerperioden

Produktion

+ Basale faciliteter

– Supplerende faciliteter
– Lokal forankring

Marked

+ Frivillig forening
+ Fysisk infrastruktur

– Erhvervssamarbejde
– Online infrastruktur

SLETTESTRAND

– Online reklamer
– Donationer

Indtjening

Værdiskabelse

+ Sporets kvalitet

– Sæsonbetingede spor

Produktion

+ Basale faciliteter

– Supplerende faciliteter
– Lokal forankring

Marked

+ Frivillig forening
+ Fysisk infrastruktur

– Erhvervssamarbejde
– Online infrastruktur

REBILD BAKKER

Indtjening

– Online reklamer
– Donationer
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5. FORRETNINGSPLAN
Som konklusion på rapportens analyser, udarbejdes en forretningsplan med en række konkrete
handleanvisninger. Forretningsplanen tager sit udgangspunkt i en MTB-sport, og i særdeleshed
sporudviklingen, der bygger i høj grad på frivillighed, og der er de frivillige entusiaster vitale for de
lokale MTB-spor. Det handler derfor at udvikle destinationerne med afsæt i lokalsamfundet, så de
frivillige ikke bare bliver inddraget, men også lokale virksomheder, så hele området omkring sporene
drager mest muligt nytte af, at der er muligheder for MTB i området. Af den vej skabes også både
mere stabile og bedre rammer for udviklingen af MTB-sporten i Region Nordjylland.
Forretningsplanen er opdelt i fire temaer og underinddelt i tre sigter. Tabel 3 præsenterer de fire
temaer samt de tre sigters farvekoder.

Tabel 3 – Temaer og farvekoder i forretningsplan

Organisationsudvikling

At der opbygges en stærk organisation på destinationen, som
formår at inddrage og engagere alle interessenter fra frivillige
til store virksomheder, og som kan drive både udvikling og
markedsføring

Produktudvikling

At det stærke kerneprodukt signaturoplevelser fastholdes og
der udvikles en række nye produkter rettet mod mersalg til
eksisterende kunder og tiltrækning af nye segmenter. Målet er
at holde et højt niveau og skabe signaturoplevelser

Markedsføring

At der etableres en stærk fælles markedsføringsstrategi og platform både på destinations- og regionsniveau

Kompetenceudvikling

At front- og servicepersonale samt frivillige på destinationerne
opnår stærke kompetencer ift. at servicere og hjælpe MTBturisten bl.a. gennem solidt produktkendskab

Kort sigt (under 2 år)

Mellemlang sigt (2-4 år)

Lang sigt (over 4 år)
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5.1 ORGANISATIONSUDVIKLING
Sigt

Tiltag
Oprette advisory board
eller anden form for
foreningsstruktur

Handlingsanvisning
Advisory boardet vil være ansvarlig for udviklingen af sporene,
herunder planlægning af vedligehold og omlægninger, mens
større ændringer og nye spor skal godkendes af
generalforsamlingen. Det ville være oplagt hvis advisory
boardet samarbejder om afholdelsen af MTB-arrangementer i
området. Foruden sporarbejdet vil en del af
medlemsbidragene skulle bruges på markedsføring af området
– optimalt set gennem en fælles regional web-løsning.
Under det formelle advisory board ligger en frivillig formand
og i fremtiden en lønnet MTB-koordinator. Formanden skal
være ansigtet udadtil i pressen og lignende, mens MTBkoordinatoren varetager det daglige benarbejde og arrangerer
arbejdsgruppe møder mindst 4 gange om året. Da
generalforsamlingen finder sted en gang årligt, vil der derfor
være løbende aktivitet.
Virksomhederne med den største interesse i sporenes
udvikling vil have mulighed for at tilkøbe sig et partnerskab og
derved få en plads i et dertilhørende advisory board sammen
med repræsentanter fra Naturstyrelsen, det frivillige sporlaug
og MTB-klubberne. Modsat vil virksomheder med umiddelbart
mindre interesse for sporets udvikling for et mindre beløb
kunne købe et virksomhedsmedlemskab og dermed få en
stemme til generalforsamlingen og samtidig støtte driften af
sporene.

Ansætte MTB-koordinator
for Region Nordjylland

Samtidig vil det for enkeltpersoner være muligt at blive
enkeltpersonsmedlemsskab. Enkeltpersonsmedlemmet vil
kunne stemme til generalforsamlingen, modtage nyhedsbreve
samt få en sticker, der kan monteres på cyklen og signalere, at
man støtter de frivilliges arbejde med udviklingen af sporene.
Undersøge indledningsvist muligheder for medfinansiering fra
det lokale erhvervsliv af en fuldtidsansat MTB-koordinator for
regionen. Alternativt eller som supplement kunne man
undersøge muligheder for:
 Sponsorater eller penge fra fonde eller puljer
 Sporsponsorater (se nedenfor)
 Kommercielle partnerskaber (se nedenfor)
 Online reklamer eller donationer (se nedenfor)
Koordinatoren skal sikre fremdrift i henhold til
handlingsplanen ved:
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Oprette og indhente
sporsponsorater

Oprette kommercielt
partnerskab

at støtte og vejlede aktører i enkelte virksomheder,
foreninger og lignende.
 at sikre koordinering mellem MTB-aktører
(kommercielle såvel som foreningsbaserede) og det
etablerede turisterhverv.
 at supportere MTB-events og få kalenderen til at gå
op, så store events ikke kolliderer (en kalender skal
indgå i nedenstående App og fremgå på den fælles
hjemmeside og opdateres løbende af koordinatoren –
helst med et link til en hjemmeside- eller Facebookbegivenhed).
 at administrere en åben Facebook-gruppe, hvor alle
aktører/interessenter kan dele viden og erfaringer (en
frivillig kunne med fordel assistere koordinatoren med
at opdatere Facebook-gruppen).
 at overvåge internetfora og best practice fra andre
destinationer verden rundt, således man ikke altid skal
opfinde den dybe tallerken. Markedet forandrer sig
hurtigt, hvorfor man hele tiden skal holde sig
opdateret på de nyeste tendenser.
 at udarbejde dagsorden for og stå for afholdelse af
arbejdsmøder mindst 4 gange om året for centrale
aktører i hele regionen (virksomheder, Naturstyrelsen,
private lodsejere, DGI, VisitNordjylland osv.).
Arbejdsgruppens formål er at sikre, at alle arbejder i
samme retning, og at handlingsplanen løbende
opdateres i fællesskab (og at alle for viden herom),
men også at der kan drøftes eventuelle problemer
med sporenes vedligeholdelse. Efter mødet kan
referat heraf og det videre program videreformidles til
udøvere og andre interessenter via en nyhedsmail.
 at fundraise og finde sporsponsorer.
 at igangsætte konkurrencer eller afstemninger med
det formål at skabe såvel små som store innovative
tiltag til gavn for lokalbefolkningen og udøverne.
Foruden medlemskaber vil det også være muligt at finde
deciderede sporsponsorer, der mod et sponsorrat af en given
værdi vil blive profileret ved indgangen til sporet. Sponsoratet
behøver ikke nødvendigvis være et pengebeløb, men kan
ligeså være at stille materiale eller maskineri til rådighed til
MTB-klubberne og det frivillige sporlaug.
Alle, der kommercielt udnytter de offentlige arealer, tegner sig
for et partnerskab. Dette betyder, at aktører, der reklamerer
for brug af MTB-sporet, støtter sporet igennem et
partnerskab. Denne model er dog ikke nødvendigvis passende
til alle destinationer, og der bør i nogle situationer
differentieres mellem virksomhederne i forhold til deres slid
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Etablere muligheder for
online reklamer eller
donationer

Udvide det lokale
samarbejde til et regionalt
og national samarbejde

på sporet. Det er med andre ord baseret på et samarbejde
mellem de virksomheder, der slider på sporet, og de
virksomheder eller frivillige der vedligeholder sporet, hvor
førstnævnte bidrager til sidstnævnte. Dette partnerskab kan
med fordel kobles sammen med den nuværende ordning, hvor
virksomheder bidrager økonomisk til Naturstyrelsen for at
profitere på udnyttelsen af deres naturarealer.
Som følge af en ombygning af VisitNordjyllands nuværende
MTB-side (se nedenfor), kan man oprette bjælker, faner og
lignende, hvor man reklamerer for og linker til lokale og
nationale virksomheder, overnatningssteder mv. samt gør det
muligt at give donationer til MTB-sporten i Nordjylland. En
lignende mulighed er at opføre skilte ude på MTB-ruterne
(f.eks. i områder, hvor turister typisk holder pauser), der
opfordrer MTB-turisterne til at donere et beløb, de finder
passende.
Efter den lokale forening har etableret sig, kan der med fordel
oprettes et samarbejde med andre destinationer på regionalt
eller nationalt plan i en fælles forening. Det kan f.eks. være for
at koordinere årskalenderen eller erfaringsdele i forhold til at
tiltrække bestemte målgrupper eller nationaliteter.

5.2 PRODUKTUDVIKLING
Sigt Tiltag
Udvikling af sporet og
vedligeholdelse

Forbedre skiltning

Fortsat afholde MTBweekender for MTBklubber
Udbyde guidede ture for
gæsterne

Handlingsanvisning
Med en samlet foreningsstruktur på MTB-destinationen skal
den fortsatte udvikling af spor og vedligeholdelse heraf
koordineres og planlægges. Det er det grundlæggende punkt på
advisory boardets dagsorden, der samtidig skal afpasses i
forhold de målsætninger de fastsætter, hvad angår eksempelvis
afholdelse af events og stævner.
En sammenhængende og entydig skiltning er af stor betydning
for manges opfattelse af en destination. Hvis man ikke kan
finde rundt på en let måde, gider de fleste ikke anstrenge sig.
På samme måde belastes sporene i mindre grad af turister og
lokale, der ikke kører MTB. En sammenhængende og entydig
skiltning binder området sammen og giver området en klar
identitet.
Ved kontinuerligt at invitere klubber til at køre i sporet, får man
faglige inputs til yderligere faciliteter eller skiltning. Samlet set
får man testet faciliteterne til stævner, da det er den samme
målgruppe.
Ved at afholde guidede ture med lokale mountainbikere giver
man gæsterne mulighed for at blive guidet gennem sporene
samt medvirke til at beskytte naturen. De lokale entusiaster
kender både de bedste spor, men ved også, hvor kørsel er
forbudt samt hvordan man viser hensyn til de øvrige
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besøgende i skovene.
En afslutning på en sådan guidet tur kunne være picnic under
åben himmel eller ved shelters eller bålområder.

Optimere offentlig og
udlejning af transport

Udvikle
bespisningsmuligheder

Optimere den fysiske
infrastruktur

Oprette pakker for leje af
cykler og udstyr i
varierende kvalitet

Skabe pop-up-turisme

Minimere
sæsonafhængighed

Afholde stævner i
verdensklasse

Etablere visitorcentre

Et hensyn i forbindelse med de guidede ture er, at disse også
skal udbydes på andre sprog end dansk – som minimum på
engelsk.
De offentlige transportmidler skal geares til at tage cykler og
oppakning med. Det er især centralt, hvis man skal tage
offentlig transport fra Aalborg Lufthavn til MTB-destinationen.
Et alternativ hertil er at udvide markedet for udlejning af biler,
der ligeledes har plads til cykler og oppakning.
Der skal være flere bespisningsmuligheder tæt på sporene, og
det skal helst være sund og nærende. Ved store stævner kan
ovennævnte pop-up-restauranter på gaden ligeledes være en
løsning.
Vandreruter og MTB-spor kan med fordel begynde ved en
restaurant eller en sportsudstyrsbutik og ende lignende steder
kombineret med mad og drikke undervejs. Når der etableres
visitorcentre, vil det også være oplagte start- eller slutpunkter.
Ved at lave tilbud i pakker minimerer det den tid, det tager at
planlægge en tur til Nordjylland. At der er en præcis beskrivelse
af, hvad de enkelte pakker indeholder og hvilke niveauer, de
passer til kan man mere effektivt tiltrække turister til området.
Det samme koncept ser man ved alpin-destinationer i udlandet.
Det kan med fordel kombineres med overnatningstilbud samt
flyselskabers og rejsebureauers tilbud.
Skab mulighed for, at der kan være overraskelsesmomenter,
når turister besøger området. Det kan være by night i området
eller andre temafester, men også i forbindelse med et stævne
pop-up-restauranter eller pop-up-overnatningssteder.
Ved at planlægge events året rundt holder man gang i butikken.
Det kunne f.eks. være en gåtur på dele af sporene i julen med
efterfølgende gløgg og æbleskiver på en restaurant eller
lignende. Hvor det er muligt kunne man også køre på ruterne.
På længere sigt skal MTB-destinationerne være i stand til at
tiltrække de største internationale stævner, hvilket inkluderer
forskellige afdeling af World Cup, men også europa- og
verdensmesterskaber.
Ved at etablere visitorcentre skaber man et samlet sted for alle
de nødvendige faciliteter, mens det også giver en mulighed for
at mødes med ligesindede. De skal kunne udveksle erfaringer,
se og købe udstyr. På disse centre bør der således blandt andet
etableres kursusfaciliteter, detailhandelsfaciliteter,
udstillingsfaciliteter, faciliteter som understøtter midlertidige
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events og ikke mindst omklædningsfaciliteter.
Det er endvidere vigtigt at disse visitorcentre lægger tæt på
sporene, så man ikke skal ind i bilen efter en snavset tur i
sporet.

5.3 MARKEDSFØRING
Sigt Tiltag
Udvide samarbejdet med
andre turistsektorer

Oprette fælles
hjemmeside for MTBdestinationerne i
Nordjylland med
udgangspunkt i den
nuværende hjemmeside

Handlingsanvisning
Ved at samarbejde med den almindelige turisme forbedres
den samlede MTB-oplevelse. Det kan være:
 Markedsføring på overnatningssteder vha. brochurer
på forskellige sprog
 Støtte oprettelse af som minimum basale faciliteter på
overnatningssteder for at tilskynde og markedsføre til
MTB mere effektivt
Med udgangspunkt i VisitNordjyllands nuværende hjemmeside
kan man oprette et mere tilgængeligt og informationsrigt site.
Tilgængeligheden kan bl.a. forbedres ved at give siden sit eget
domæne og optimere googlesøgningen.
Informationsmængden kan dertil udvides ved at opbygge
hjemmesiden i samme stil som 7Stanes’ tilsvarende med link
til overnatningsmuligheder, kort og aktivitetskalender, men
også tips til, hvordan man praktisk kommer i gang med at
dyrke MTB. Inspiration kan desuden hentes fra
Naturstyrelsens hjemmeside om MTB og de 10 Spir, hvor man
dækker en række aspekter af sporten som helhed (f.eks.
træningstips, regler og kort over MTB-ruter i Danmark).
Hjemmesiden skal således kunne give de besøgende et hurtigt
overblik over kommende events, overnatnings- og
bespisningsmuligheder, muligheder for udlejning af udstyr,
guidede ture og kurser, men også et samlet overblik over,
hvad de enkelte destinationer tilbyder af faciliteter. Det skal
ligeledes være muligt at downloade kort og ruteprofiler i pdfformat enten til print, sin GPS eller smartphone.

Lave fælles applikation

Hjemmesiden kan med fordel opdateres af frivillige IT-hajer på
foranledning af koordinator. Det kan ligeså være frivillige
udlændinge, der hjælper med at opsætte og opdatere
hjemmesiden på andre sprog. Af samme vej kan man hjælpe
lokale virksomheder til at optimere deres hjemmesider med
den betaling at der oprettes en fane om den enkelte MTBdestination, som det blev gjort i forbindelse med 7Stanesprojektet.
App’en er mere funktionel og transportabel. Den skal foruden
de elementer, hjemmesiden indeholder, også have interaktive
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kort med spor, ruteprofiler og overnatningssteder.

Være synlig i borgernes
hverdag

App’en kan med fordel udvikles i samarbejde med IT-hajer fra
lokalsamfundet og i en løbende dialog med udøvere i forhold
til indholdet og brugerfladen.
Skabe synlighed i tv, bøger, aviser mv. i forbindelse med
sportsarrangementer, koncerter eller andre arrangementer i
regionen.
I udbredelsen af kendskab til MTB-destinationer skal man slå
på den eksklusive oplevelse og de bedste spor med det
primære mål at tiltrække entusiaster. Det sekundære mål er
senere at tiltrække venner, bekendte og familie til disse
udøvere ved at de snakker med dem, der allerede er udøvere.
Et andet konkret tiltag kunne være en biografreklame i alle
landets biografer. En reklame, der også slår på eksklusivitet og
gode spor og senere kan målrettes til at fremstille MTB’s
bredde for at fange flere end entusiasterne. En
inspirationskilde kunne være Midttrafiks innovative og
actionfyldte reklame om den typiske buskunde.

”Uddanne”
lokalbefolkningen

Lave årlig MTB-bog

Udnytte frivilligt netværk

Sidst, men ikke mindst, kunne man oprettet et unikt hashtag
for MTB-destinationen, en photo-wall eller et diplom for at
have kørt på ruten a la Naturstyrelsens 10 Spir Hall of Fame.
Ved at opfordre skoler eller turisters børn til at afprøve
sporene i en lav alder, har de nemmere ved at lære det og
bliver måske bidt af MTB fremfor f.eks. fodbold eller håndbold.
Jo tidligere man får MTB-oplevelsen, jo bedre. Det svarer til
surfing i Cold Hawaii og skisport i Norge, hvor den yngre del af
lokalbefolkningen surfer eller kører på ski – i sidste sports
tilfælde næsten på samme tid, som de lærer at gå.
Bogen skal give et overblik over hvilke faciliteter, de forskellige
overnatningssteder tilbyder a la de årlige campingbøger, som
udarbejdes af Dansk Camping Union (DCU). Det skal ydermere
være muligt at købe en digital udgave af bogen.
Ved at samle alle MTB-destinationer fysisk i en bog bliver MTB
mere tilgængelig og det styrker MTB-turismen i hele Danmark,
mens de bedste destinationer er dem, der får mest gavn af
dette.
Når kampagner eller budskabet om eksempelvis
sommerprogrammet skal videreformidles til hele landet, er
der brug for at have frivillige med et netværk i forskellige
regioner af landet til at sprede ordet – enten på de sociale
medier eller ved at hænge plakater eller lignende op i
lokalområdet.
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Lave breddeindsats

Foretage
potentialeanalyse hvert
andet år

Det foreslås, at man for hver MTB-destination har en frivillig
ansvarsperson i hver dansk region, mens samme model på
længere sigt kan overføres til andre lande.
Det er essentielt for en succesfuld udvikling af MTB-turismen i
Nordjylland, at den kommercielle turismeudvikling suppleres
med indsatser af bredere karakter. Det gælder foruden
skoleudflugter også idrætslivet, erhvervsfremmesystemet og i
uddannelsessystemet generelt. DGI er en oplagt
samarbejdspartner hvad angår sport og idræt.
En potentialeanalyse indebærer at foretage en uafhængig
undersøgelse af MTB-potentialet. Det inkluderer MTBkendskab, vaner og forbrug, men også evaluering effekten af
f.eks. kampagner eller andre indsatser.

5.4 KOMPETENCEUDVIKLING
Sigt Tiltag
Afholde kurser for
eksisterende personale

Handlingsanvisning
Med et sats på MTB-turisme stilles der høje krav til de
forskellige medarbejderes viden og kompetencer – på B&B,
hoteller, restauranter, i turistbureauet, hos cykelhandleren
med videre. Hele kæden skal hænge sammen. Hvis der spørges
til vandreruter på hotellet, skal man der vide, hvor de bedste
spor for et givent niveau faktisk er, og hvordan man kommer
derhen med meget mere. Det dur ikke blot at henvise til
andre.
Afholde kurser for frivillige I takt med, at flere og flere virksomheder ser potentiale i MTB
og presset på sporene stiger, er det vigtigt at dette pres ikke
bliver lagt på de frivilliges skuldre. Inkluderingen af de frivillige,
sporlauget og MTB-klubberne i advisory boardet er derfor
vigtigt i forhold til at balancere og stimulere de frivilliges
motivation. Jo mere slid der kommer på banen fra turister, jo
mere nødvendigt er mere slidstærke materialer og bedre
maskiner, for at holde behovet for arbejdstimer nede.
Samtidig bør der overvejes, at investere i uddannelse af de
frivillige for at stimulere deres motivation og højne banens
kvalitet.
Ansætte MTB-specialister På længere sigt vil man foruden opkvalificering af det
eksisterende personale ved kurser med fordel ansætte
specielister indenfor MTB. Af den vej højner man fagligheden i
den rådgivning der gives til de besøgende og øger
sandsynligheden for god omtale og genbesøg. Samtidig kan
opkvalificeringen af det eksisterende personale – og i det hele
taget ikke-specialister – foregå i dagligdagen fremfor ved
afholdelse af kurser.
Lave
På det lange sigt kunne man stille krav til service og ekspertise
certificeringsstandarder
i de enkelte samarbejdsvirksomheder (overnatningssteder,
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restauranter mv.), således man får et attraktivt og
professionelt ry.
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6.2 APPENDIKS B: SWOT-ANALYSER
6.2.1 Region Nordjylland
STYRKER

SVAGHEDER

- MTB tiltrækker alle aldersgrupper og befolkningsgrupper
- Du kan køre MTB alene, men også som gruppe
- MTB fremmer fysisk aktivitet og dermed en sund livsstil
- Tæt på Sydnorge og Nordtyskland (rejsetid på 4-5 timer)
- Der findes allerede afmærkede MTB-ruter i Nordjylland –
mange af dem tæt på overnatningssteder og med flere
sværhedsgrader
- MTB-ruterne ligger tæt på hinanden (20-60 min i bil), nogle
i cykelafstand fra hinanden via Nordsøruten
- Naturen er som skabt til MTB – flot landskab og kuperet
terræn
- Du kan køre MTB hele året. Nogle områder i Nordjylland er
særligt gode om vinteren, hvor andre områder enten har sne
eller er meget mudrede og våde
- Der findes allerede større og mindre virksomheder i
Nordjylland, der beskæftiger sig med MTB-turisme
(udlejning af MTB-cykler, teknikkurser og guidede ture)
- Danmarks største MTB-motionsløb, AalborgMTBmarathon,
afholdes i regionen
- DM og Nordisk mesterskab har været afholdt i regionen
flere gange (Rebild, Aalborg og Slettestrand)
- Rummer den bedste og næstbedste MTB-rute i Danmark
(hhv. Slettestrand og Rold Skov), kåret af DGI
- Sporten er i stadig vækst – flere kvinder begynder at køre,
og i alle aldersgrupper, hvilket gør det muligt at tiltrække
hele familier gennem sporten, som bliver længere tid
- Sæsonudvidelse, specielt i efterår og vinterhalvåret, hvilket
giver mulighed for flere fastansatte i virksomhederne
- MTB-turisten kan tage familiemedlemmer med der ikke
kører MTB, men i stedet benytter sig af områdets øvrige
turistattraktioner
- Erfaringen viser at MTB-turister har et fornuftigt
døgnforbrug

- Kendskabet til MTB-mulighederne i Nordjylland er
begrænset såvel i Danmark som i udlandet
- Kendskabet til en MTB-rytter hos folk i Danmark, der ikke
selv kører MTB, er begrænset. Nogen tror stadig, at det
kun er frygtløse, fartglade unge, der kører MTB, hvorimod
det i dag er alle befolkningsgrupper
- Med mindre du har en bil, kan det være svært at komme
rundt i Nordjylland med din MTB. Der er kun tog til visse
dele af Nordjylland, og hvordan du får din cykel med toget
er ikke tydeligt. Busserne medtager ikke cykel – i hvert fald
ikke på en måde, hvor man har lyst til at tage sin dyre cykel
med bussen.
- Kendskabet hos mange overnatningssteder og andre
turistaktører til MTB-rytterens behov er bergænset
- Der eksister endnu ikke et brand for MTB i Nordjylland, så
det skal stables op helt fra bunden
- Kun enkelte virksomheder i Nordjylland har endnu turdet
satse helhjertet på MTB (Feriecenter Slettestrand og
Comwell Sport Rebild Bakker) og mange
overnatningssteder har således ikke de gængse faciliteter
som cykelvask, værksted og opbevaring.
- Mange ser stadig MTB-turisten som en niche, og når der
tænkes cykelturisme tænkes der ofte tur-cyklisten, som
kører på de nationale cykelruter.
- Samarbejdet på tværs af de gængse turistaktører,
kommunerne og deciderede MTB-aktører er begrænset
- Kun i Rold Skov er der indtil videre etableret et trailcenter
– det er på vej i Slettestrand. Men der findes ingen visitor
centre som man er vant til Skotland og kendte MTBdestinationer

MULIGHEDER

UDFORDRINGER

- Tiltrække danske MTB-kørere til kortere ophold og
forlængede MTB-weekender
- Tiltrække turister som ellers ikke ville have valgt
Nordjylland, men som tager dertil på grund af mulighederne
inden for MTB
- Der er et stort marked, som slet ikke kender til Region
Nordjylland – dvs. potentiale til at få langt flere turister til
området end vi oplever i dag
- En aktivitet som kan samle Nordjylland som destination, og
som kan markedsføres samlet for hele Nordjylland
- MTB-turisme kan skabe gode hverdagsrammer, som gør et
område attraktivt ikke kun for turisten, men også for
potentielle tilflyttere

- MTB er ikke så accepteret i de danske skove, som det er i
udlandet. Du bliver ikke mødt med samme smil, som du
oplever andre steder uden for Danmark – derfor kan MTBturisten føle, at han/hun ikke er velkommen.
- Andre turister vælger måske et område fra, fordi de er
bange for at MTB-turisten fylder hele skoven
- Det forudsætter at man løfter i flok, og ”råber op”
sammen – som enkeltdestinationer eller
enkeltvirksomheder kan man ikke nå langt nok ud.
- MTB-ruterne skal kunne holde til rytterne og det øgede
pres, som en øget MTB-turisme vil påføre dem. Dette
kræver skemalagt vedligeholdelse – og dette kræver folk
og penge
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- Flere steder i Danmark fokuserer man på MTB-turisme,
og hvis ikke vi gør noget i Nordjylland, så overhaler de
andre regioner os
- Der findes flere veletablerede MTB-destinationer rundt
omkring i Europa, som er mange skridt foran hvad angår
spor, faciliteter, økonomi og forståelse, og som MTB-folket
allerede kender godt til, fordi de har et stærkt brand
- Økonomisk startkapital mangler til at få hjulene til at
dreje
- Mange aktører skal arbejde sammen, som måske ikke er
klar på både at give og tage
- Risiko for at det bliver en døgnflue. MTB-turisten er
krævende på visse områder. Der forventes fornyelse og
konstant udvikling inden for MTB-spor og faciliteter.

6.2.2 Slettestrand
STYRKER

SVAGHEDER

- Tæt på Hirtshals og Frederikshavn og dermed Norge og
Sverige
- Allerede kendt flere steder i Norge som et fedt sted at
køre MTB, har et godt omdømme hos de norske ryttere
- Har Danmarks bedste MTB-rute (kåret af DGI i 2014)
- Har Danmarks største og mest gennemførte MTBteknikbane
- Har et brand ”MTBSlettestrand” – og et team, der kører
løb i Danmark og udlandet
- Har to sværhedsgrader på sporet – plads til både
begynderen og den rutinerede rytter
- Her bor en af de mest velansete MTB-ryttere og MTBsporbyggere i Danmark, kendt også udenfor Danmark
- Adgang til Nordsøstien, som giver god forbindelse på MTB
til Thisted og Blokhus
- Ligger i køreafsted (20-60 min) fra stort set samtlige MTBruter i Nordjylland, dvs. strategisk god geografisk placering
- Der er endnu en MTB-rute på tegnebrættet i Kollerup
Plantage, så kapaciteten øges og kan tage de potentielt
flere MTB-turister
- Feriecenter Slettestrand har flere MTB-instruktører ansat
og tilbyder stort set alle produkter indenfor MTB (udlejning,
teknikkurser, guidede turer og GPS-turer)
- MTB-ruten ligger i sandet terræn – god at køre i efterår og
vinter, dvs. uden for den almindelige turist-højsæson
- Potentialet til at kunne være vært for et internationalt
MTB-løb

- Kendskabet til MTB-mulighederne i Slettestrand er stadig
ikke udbredt hos alle danske MTB-ryttere
- Der er ikke tog til Slettestrand, så gæsten er afhængig af
bil
- På nuværende tidspunkt arbejder kun Feriecenter
Slettestrand aktivt med MTB-turismen.
- Kendskabet hos de andre overnatningssteder og andre
turistaktører til en MTB-rytters behov er begrænset
- Ligger i sandet terræn – dårligere at køre i om forår og
sommer
- Kan på kortet virke som udkanten af Nordjylland, når man
kommer syd fra
- Ligger godt en times kørsel fra Aalborg, dvs. almindeligt
byliv (shopping m.m.) kan virke langt væk
- MTB-ruten har fejlagtigt i visse kredse fået et ry som
værende en svær rute, men det er faktisk et af de bedste
steder at køre som nybegynder, pga. de lettere sløjfer

MULIGHEDER

UDFORDRINGER

- Tiltrække danske MTB-ryttere til kortere ophold og
forlængede MTB-weekender (hvis de blev mere bevidste
om mulighederne i Slettestrand)
- Tiltrække endnu flere norske og tyske turister, eftersom
området kun i begrænset omfang er blevet markedsført

- Nogle lokale samt visse turistaktører ønsker ikke MTBturismen udviklet i området, hvilket kan gøre det svært at få
et samarbejde op at køre på tværs af destinationen
- Der findes ingen deciderede MTB-klubber i området,
hvilket betyder at den daglige vedligeholdelse sker via
Slettestrand Trailbuilder Laug, hvoraf en stor del af
medlemmerne kommer udefra og dermed ikke har deres
daglige kørsel på sporene.
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- Det er ikke sikkert, at de frivillige vil fortsætte med at
vedligeholde spor i deres fritid, for at aktørerne i området
kan tjene penge på MTB-turisme. Hvis sporene ikke
vedligeholdes kommer turisterne ikke tilbage næste år.

6.2.3 Rebild bakker
STYRKER

SVAGHEDER

- Der er tog til Skørping
- Flere aktører der fokuserer på MTB-turisme
- Har Danmarks 2. bedste MTB-rute (kåret af DGI i 2014)
- Har en af de få Down Hill baner i Danmark – og tilmeld en af
de bedste
- Der er en mindre teknikbane/børnebane
- Omkring 90 km grusvej, dvs. et oplagt område for tyske
MTB-ryttere, som gerne vil køre grusvej
- Flere sværhedsgrader (3 sværhedsgrader)
- MTB-ruten ligger i terræn, der gør den hurtig at køre i forår
og sommer
- Aktørerne i området har tidligere været samlet i et projekt
omkring eventudvikling, dvs. de har erfaring i at forsøge at
samarbejde
- Der findes MANGE MTB-klubber i området, som har
repræsentanter i et sporudvalg, der arbejder sammen med
Naturstyrelsen, dvs. skemalagt vedligeholdelse af ruterne
- Tæt på Aalborg hvor der er byliv (shopping muligheder
m.m.)

- Kendskabet til MTB-mulighederne i Rold Skov er stadig
ikke udbredt hos alle danske MTB-ryttere
- Kan på kortet virke længere væk fra Hirtshals og
Frederikshavn og dermed Norge og Sverige
- De hoteller der arbejder med MTB-turismen, har ikke
nogen ansat med udbredt kendskab til MTB-turisten og
hans behov
- Ligger i terræn, der kan være mudret og vådt i efterår og
vinter
- Er endnu ikke et brand – kendskabet til områdets
muligheder inden for MTB er begrænset
- Er geografisk uheldigt placeret i forhold til resten af
Nordjylland, da området ligger mere eller mindre så langt
mod syd i regionen som muligt. Det betyder, at de fleste
andre MTB-områder i Nordjylland kræver længere
transport i bil (minimum 30 min eller mere – og der er
relativt langt til områderne længst væk)
- Der findes ikke tilsvarende stisystemer inde i land, som
der gør ved kysten med Nordsøstien

MULIGHEDER

UDFORDRINGER

- Tiltrække danske MTB-ryttere til kortere ophold og
forlængede MTB-weekender (hvis de blev mere bevidste om
mulighederne i Rebild)
- Tiltrække norske og tyske turister, eftersom området kun i
begrænset omfang er blevet markedsført i udlandet

- Det er ikke sikkert, at de frivillige vil fortsætte med at
vedligeholde spor i deres fritid, for at aktørerne i området
kan tjene penge på MTB-turisme. Hvis sporene ikke
vedligeholdes kommer turisterne ikke tilbage næste år.
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OM OS
Vi er et af Skandinaviens største konsulent- og analysefirmaer med
kontorer i Danmark, Grønland, Norge, Storbritannien, Sverige,
Tyskland, Vietnam og Østrig.
Vi er en mangfoldig arbejdsplads med internationalt perspektiv og
samarbejdspartnere i hele verden og beskæftiger mere end 150
fastansatte medarbejdere og 500 interviewere.
Vi leverer skræddersyede undersøgelser, der sikrer et solidt
grundlag for optimale beslutninger. Vores mål er altid at
præsentere analyseresultater og yde rådgivning af højeste
kvalitet.
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