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Strategi- og handlingsplan for MTB-turisme i Skagen
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INDLEDNING
Turisthus Nord fik udarbejdet en Turismepotentialeplan i 2014 gennem bred
involvering af erhvervsliv og interessenter. Turismepotentialeplanen pegede blandt
andet på cykel- og outdoor-turisme som et forretningsområde med potentiale for
tiltrækningskraft af flere turister og yderligere omsætning for turisterhvervet i Skagen
og omegn.
MTB – et vækstområde
Mountainbiking (MTB) er en sportsgren i vækst, som henvender sig både til
eliteudøvere og en meget bred befolkningsgruppe.1
MTB-turisme er derfor i stort fokus hos flere danske destinationer, som blandt andet
tæller Sydfyn, Silkeborg, Slettestrand og Rebild. Årsagen er øget efterspørgsel på
interessante naturoplevelser kombineret med udfordrende trails (spor og ruter) og
overnatningstilbud.
MTB i Skagen
Skagen oplever allerede besøg af MTB-turister, som øger efterspørgslen på spor og
oplevelser i den skønne natur. Der er behov for at kontrollere udviklingen, så der ikke
køres, hvor der ikke må, men samtidig have øje for at levere godt værtsskab, der
matcher denne type turisters behov og forventninger, og realiserer et
forretningspotentiale for turisterhvervet - især i skuldersæsonen, hvor der er behov for
øget belægning.
Øget konkurrence
Skagen har et unikt turistprodukt og nyder stor popularitet hos mange typer turister
især i højsæsonen. Konkurrencen om turisternes opmærksomhed, tid og penge i
skuldersæsonerne mærkes dog også i Skagen. Skagen har behov for fortsat at
innovere og tænke i forretningsudvikling for at sikre et attraktivt produktmix, der kan
tiltrække nye gæster – både nationale og internationale.
Læsevejledning
Strategi- og handlingsplanen præsenterer først anbefalinger til ambitionsniveau og
forslag til strategi for en indsats for øget MTB-turisme i Skagen, efterfulgt af en
oversigt over anbefalinger og tiltag. Herefter præsenteres baggrunden for strategi og
anbefalinger i en analyse af forretningsgrundlaget, fem relevante MTB-målgrupper
for Skagen og status for produktmix. Idéer til målrettede produkter og markedsføring
præsenteres efterfølgende. Dernæst præsenteres anbefaling til organiserings- og

1

”Mountainbike er det nye golf”, Berlingske Business, 5. november 2015
Forretningsmodel for en MTB-destination, VisitNordjylland, 2015
Syklepolitisk dokument 2010-2016, Norges Cykleforbund
”MTB-sporten er kommet op i gear”, Lokalavisen.dk, 6. januar 2014
”Indtægtskilde: Cyklister trækker spor i turistbranchen”, Politiken, 17. juli 2015
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forretningsmodel og nøgletal fra et anlægs- og driftsbudget, som findes særskilt i et
excel-dokument.
Forslaget til strategi- og handlingsplanen er udarbejdet i efteråret 2015 af
turismerådgiver og forretningsudvikler Johanne Bugge og juniorkonsulent Dennis
Grauslund, Johanne Bugge Experience Consult og mountainbike-specialist Morten
Schubert, KampSchubert Consulting.
En stor varm tak
Forslaget til strategi- og handlingsplanen er blevet udarbejdet på baggrund af fire
testkørsler, herunder en testkørsel med lokale erhvervsrepræsentanter, workshops med
styregruppe- og udviklingsgruppe, desk research, input fra national
sporbyggerkonference og analyseaktiviteter.
Styregruppen ønsker at sende en stor tak til alle i udviklingsgruppen for opbakning og
engagement og for at dele erfaring og viden om MTB-turister og eventuelle
forretningspotentialer i Skagen (se bilag 1 for deltagere i processen).

RESUMÉ
MTB er et reelt potentielt forretningsområde for Skagen, der vil give vækst i
overnatninger i skuldersæsonerne, hvis grundproduktet, services og oplevelsestilbud
udvikles i en kvalitet, som understøtter Skagens brand som en destination med høje
kvalitetsoplevelser. Bedre forhold for MTB-turisme er et af de få ”stedbundne”
ressourcer i Skagen, der kan aktiveres for reelt at få flere turister off season.
Skagen har på nuværende tidspunkt ikke et MTB-turistprodukt, der i sig selv er
reason-to-go. MTB-produktmixet er for nuværende ikke i en stand og kvalitet, hvor
Skagen kan markedsføre sig på det. Grundproduktet og services skal opgraderes, og
der bør etableres et nyt officielt MTB-spor og 1-2 teknikbaner. Derudover skal
erhvervet have specifik viden om at geare deres services og produkter til MTBmålgrupperne og forstå, hvad de efterspørger, og hvor der skal tjenes penge på dem.
En opgradering af MTB-produktmixet vil være et vigtigt supplement til øvrige
oplevelsestilbud i Skagen i højsæsonen, men vil være afgørende for at kunne tiltrække
MTB-gæster i skuldersæsonerne.
Skagen skal profilere sig på at tilbyde et samlet MTB-turistprodukt, som ikke tilbydes
på samme vis andre steder i Danmark. Reason-to-go er muligheden for en interessant
MTB-udfordring med god motion i kombination med et ophold med en skøn
oplevelse og ophold for hele familien, MTB-klubben eller vennerne i Skagen og
områdets mange oplevelses-, overnatnings- og bespisningstilbud.
Entusiasten, Motionisten og Begynderen er de vigtigste målgrupper. De kan alle
tiltrækkes i højsæsonen, hvor de er ”almindelige” feriegæster. Det er dog især i
månederne marts-juni og september-oktober, Skagen kan appellere til mountainbikere
inden for Entusiasten og Motionisten, hvor de to målgrupper efterspørger gode

4

træningsmuligheder sammen med gode venner eller MTB-klubben. Det er i den
forbindelse særlig vigtigt at have øje for norske mountainbikere, som søger Danmark
på grund af, at MTB-sæsonen starter tidligere i Danmark end i Norge som følge af
vejret.
PRO-segmentet vil i begrænset omfang søge til Skagen som special interest tourist, på
grund af manglende højdemeter i Skagen-området. Dertil skal det nævnes, at der er en
mulighed for at udnytte MTB-produktet i forbindelse med erhvervsturisme.
Der er mange MTB-spor og MTB-satsninger rundt om i Danmark. Et af Skagens
konkurrencefordele skal findes i, at der tilbydes et særligt konkurrenceelement på
destinationen. Det er i princippet en event, der kører hele året – arbejdstitlen er Vild i
Vendsyssel. Der findes intet magen til i Danmark, og Skagen vil her kunne anse sig
som firstmover i konkurrencen om MTB-turisterne. Her skal MTB-turisten
gennemføre fem spor i Vendsyssel i løbet af en weekend.
Skagen skal finde sin egen model for en MTB-turismeindsats. Der er behov for at lave
en professionel organisering omkring udviklingsindsatsen og selve ”driften”, hvor der
er behov for en bæredygtig forretningsmodel til vedligeholdelse af spor, event- og
produktudvikling, målrettet markedsføring, etc.
Det anbefales af nedsætte en udviklingsgruppe, som arbejder for at realisere strategiog handlingsplanen inden for en 1-2 årig periode. Herefter vil drift og udvikling
placeres hos en driftsforening med arbejdstitlen ”Skagen MTB Laug”.
Den anbefalede forretningsmodel er nytænkende og vil i sin optimale form imødegå
den største udfordring ved MTB-turisme – at sikre indtjening både fra endagsturister
og overnattende gæster til vedligeholdelse af spor, sørge for MTB-ryttere holder sig
på sporene og produktudvikling og markedsføring. Forretningsmodellen vil sikre
indtjening til Skagen MTB Laug, så der kan sikres indtægter til at dække vedligehold
af spor, ansætte Trail Manager (tovholder), produktudvikling og målrettet
markedsføring. Forretningsmodellen består af brugerbetaling, årsabonnementer,
erhvervsmedlemsskaber, kontingent fra lokale cykelklubber og sponsorater.
Et forsigtigt estimat angiver, at Skagen efter implementering af handlingsplanen vil
opleve en afledt turismeomsætning på over 4,6 millioner hos det lokale erhvervsliv i
år 3.
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AMBITION
Skagen har noget at bygge en MTB-indsats på! Men ambitionsniveauet bør være klart
for alle, der arbejder for at sikre en bæredygtig indsats både for naturen og erhvervet.
Anbefaling: Realistisk, men ambitiøs ambition
Det anbefales, ambitionsniveauet er, at:
-

Skagen skal være mountainbike-turisters foretrukne danske MTBferiedestination – på trods af manglende højdemeter.

-

Skagen skal have flere gæster off season ved hjælp af flere MTB-turister.

-

Skagen skal have et konkurrencedygtig MTB-turistprodukt til danske, norske,
svenske, tyske og hollandske mountainbikere.

-

Skagen skal have et bedre MTB-produkt til gæster i højsæsonen, så MTB er ét
blandt mange gode oplevelsestilbud.

STRATEGI
Strategien for en MTB-indsats i Skagen giver kun mening, hvis den er målgruppefokuseret og bygger på en markedstilgang samtidig med, der passes godt på naturen,
som er forudsætningen for, at der i det hele taget kan tiltrækkes MTB-turister.
Strategien er derfor, at MTB-gæsterne ”skal styres” mere. Deres adfærd skal designes,
så de ikke bruger Skagen og opland for bedst befindende, men derimod benytter
officielle spor.
Skagen har et særligt salgsargument frem for andre MTB-destinationer, nemlig, at
Skagen kan byde på noget for hele familien, mens det MTB-interesserede
familiemedlem er afsted på cyklen. Strategien er derfor også, at forretningspotentialet
skal sikres, og der skal findes en selvfinansierende model for de aktiviteter, der skal
igangsættes for at sikre og udvikle MTB-produktmixet. Skagen skal geares til at
kunne indfri forventningerne fra special interest tourists som mountainbikere, som har
MTB som deres primære reason-to-go. Det handler om at udvikle et grundprodukt,
services og stedsspecifikke oplevelser, der differentierer fra andre destinationer, og
som giver øget genbesøg, så erhvervslivet tjener penge.
Skagen bliver som destination nødt til at finde en anden tilgang til MTBturismeudvikling end, det ses andre steder (jf. bilag 5). Skagen har ikke en
erhvervsvirksomhed, der trækker hele MTB-turismeudviklingen og ej heller et så stort
grundprodukt, at det trækker i sig selv. Skagen har sine egne forudsætninger, der skal
sættes i spil. Det handler om innovation og nytænkning af forretningsudvikling inden
for turisme.
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Strategien kan kun lykkes ved, at ejerskab og opbakning sikres hos Skagens
turisterhverv og foreninger, som skal forstå, at en MTB-indsats ikke kan løftes uden
deres hjælp – og at der er en oprigtig mulighed for, at skabe et godt produkt, som
erhverv og foreninger kan profitere på, samtidig med der passes på naturen.

INDHOLD I MTB-INDSATSEN – ET OVERBLIK

Organisering
Step 1: Etablering af MTB-udviklingsgruppe
Step 2: Etablering af driftsforening
Fysiske anlæg, faciliteter og spor

Forretningsudvikling

Step 1: Opgradering og fokuseret vedligehold af
Skagen Klitplantage

Step 1: Udvikling af
forretningsmodel

Step 2: Udvikling af kortmateriale

Step 2: Udvikling af
community og Skagen
MTB App

Step 3: Anlæg af nyt spor i fx Bunken Plantage
Step 4: Anlæg af teknikbane 1
Step 5: Anlæg af teknikbane 2

Step 3: Udvikling af
services, produkter og
pakker
Step 4: Målrettet
markedsføring
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ANBEFALINGER OG HANDLINGSPLAN
Der anbefales at arbejde ud fra følgende anbefalinger og handlingsplan:
Anbefaling

Arbejdspunkt

Ansvar

Sørg for et tydeligt
ambitionsniveau at
arbejde ud fra

Afklar ambitionsniveau så alle
ved, hvad MTB-indsatsen skal
opnå

Turisthus Nord i
samarbejde med
interessenter

Nedsæt en udviklingsgruppe
som arbejder for at realisere
strategi- og handlingsplanen
Involver og informér
interessenter og skab
ejerskab

Afhold møder og få
interessenter som medspillere

Etablér Skagen MTB
Laug

Stift driftsforeningen Skagen
MTB Laug med tydelige
formål, vedtægter, etc.

Sørg for dialog med diverse
foreninger i Skagen, som
bruger naturen

Turisthus Nord
Frederikshavns
Kommune

Turisthus Nord i
samarbejde med
Skagen OK
Motion
Ålbæk MTB
Klub
Erhverv og
ildsjæle

Der er behov for
fundraising til
ansættelse af Trail
Manager i den første
arbejdsperiode

Søg midler til udvikling af
indsatsen og ansættelse af
tovholder

Skagen MTB
Laug i
samarbejde med
Turisthus Nord
og
Frederikshavn
Kommune
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Opgradér officielt spor
i Skagen Klitplantage

Iværksæt fundraising med
henblik på at skaffe
anlægsmidler

Skagen MTB
Laug

Arranger spordage i samspil
med andre MTB klubber
Indhent ekstern arbejdskraft fra
andre MTB Laug/Sporbyggere.
Lån/lej udstyr hos lokale
entreprenører/håndværkere
Oparbejd et korps af frivillige
Sørg for skiltning bliver
korrekt og af god kvalitet
Anlæg af nyt spor og
binde rute sammen
med Skagen
Klitplantage

Udvikle ruteføring
Fundraising med henblik på at
skaffe anlægsmidler

Skagen MTB
Laug

Udvikle sporbyggerdage
Indhent inspiration fra andre
MTB-spor
Anlæg af 1-2
teknikbaner

Design og placering af
teknikbane(r)

Skagen MTB
Laug

Fundraising med henblik på at
skaffe anlægsmidler
Udvikle sporbyggerdage
Udvikle og igangsætte
forretningsmodel

Tag på ”salgsturné” hos det
lokale erhverv for at sikre
erhvervsmedlemskaber

Skagen MTB
Laug

Afsøg muligheder for at
realisere betalingsmodel via
app
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Tilbyd
kompetenceudvikling
hos turistvirksomheder

Arranger særligt kursus hvor
erhvervet bliver klogere på
MTB-målgrupperne, og
hvordan der tjenes penge på
dem

Turisthus Nord i
samarbejde med
Skagen MTB
Laug

Igangsæt professionel
produkt- og
eventudvikling med
udgangspunkt i en
forståelse af
målgrupperne

Udvikle helårsudfordringen
med arbejdstitlen ”Vild i
Vendsyssel”

Trail Manager

Kontakt med erhverv og
indhente præmier
Udvikle en-dags events

Markedsføringstiltag
(når grundprodukt og
services er etableret)

Udarbejd konkret strategi
Udarbejd budget
Målret markedsføringen

Trail Manager i
samarbejde med
erhvervet og
Turisthus Nord
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ANALYSE
FORRETNINGSGRUNDLAG
MTB-sporten er i stærk vækst. Udviklingen har for alvor taget fart inden for de sidste
3-4 år. MTB er inden for de sidste 2-3 år blevet en allemandssport, som har et
regulært forretningspotentiale inden for turisme. Der er meget få konkrete analyser,
som belyser MTB og MTB-turismens udvikling og potentiale, derfor er data indhentet
og stykket sammen fra mange forskellige kilder for at danne et overblik. Meget
analysemateriale, der foreligger nationalt og internationalt, er desuden foretaget,
inden effekten for alvor er slået igennem.
Generelt: MTB har efterhånden også vundet indpas i den brede befolkning, særligt
blandt mænd +35. I denne gruppe har golf længe været en foretrukken sportsgren,
men ifølge det danske magasin MTBX.dk har MTB-sporten oplevet en markant
stigning, særligt i segmentet, som tidligere foretrak golf.2
Der forefindes endnu ikke analyser på forskellige MTB-turisters døgn-forbrug eller
forretningspotentialet generelt.3 En vurdering kan lyde på mellem 410 kr. til 630 kr.
baseret på danske turisters gennemsnitlige døgnforbrug på 410 kr. og golf-turisters
gennemsnitlige døgnforbrug på 630 kr.4
MTB-ryttere tager gerne på ferie med MTB for øje: 18 procent af ryttere tager en
weekend om året til MTB, mens 29 procent tager flere. 17 procent rejser af sted en hel
uge med fokus på MTB, mens 13 procent rejser flere uger om året.5 Et eksempel på
det findes i Feriecenter Slettestrand, som i weekenden ofte har 3-400 MTB-ryttere ude
på deres spor. Feriecenteret har etableret en god forretning på MTB-ophold – både for
individuelle og for familier. Feriecenteret er fuldt belagt fra det tidlige forår til sent
efterår med samlet set flere tusinde MTB-overnatninger på en sæson. Det er værd at
bemærke, at mange grupper kommer rejsende fra Norge og Sjælland.
Danmark: Tal fra Idrættens Analyseinstitut viser, at 7 procent mænd og 1 procent
kvinder, 155.000 mænd og 23.000 kvinder, dyrker mountainbike, og at de fleste er
30-60 år.6 Derudover findes der 93 MTB-klubber i Danmark. Danske Cykelhandlere
oplyser endvidere, at 18 procent af cyklerne købt i 2013 var mountainbikes, en
fordobling siden 2009.

2

Mountainbike er det nye golf, Berlingske Business, 5. november 2015

3

Det har ikke været muligt, at finde konkrete analyser og tal på forretningspotentialet fra forskellige lande, dog har det været
muligt at finde brudstykker, som sammensat giver et oversigtsbillede. VisitDenmarks markedskontorer i Norge, Sverige og
Tyskland har været kontaktet, ligesom der har været dialog med Norges Cykleforbund og Svenska Cykelförbundet, som har
bidraget med viden, dog uden at kunne levere konkrete analyser eller viden.
4
VisitDenmark, Danske turister i Danmark – Turistprofil, 2014 og MadeinHimmerland, Værtsskabsguide, 2014
5
European Mountain Bike Survey, International mountain Bicycling Association Europe, 2015
6
Danskernes motions- og sportsvaner 2011, Idrættens Analyseinstitut, 2013 og ”Indtægtskilde: Cyklister trækker spor i
turistbranchen”, Politiken, 17. juli 2015
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Sverige: Der findes 370 cykelklubber findes i Sverige, og det vurderes, at langt
størstedelen har en MTB-afdeling.7
Norge: Mellem 30-40.000 deltager i MTB-løb om året, hvor ”Birkebeiner Rittet” har
op mod 16.000 deltagere alene. Derudover rejser en del nordmænd gerne på ferie med
deres cykel, og flere klubber rejser til Danmark på træningslejre.8
Tyskland: Der findes over 12 millioner MTB-ryttere i Tyskland, heraf kører fire
millioner hyppigt.9

MÅLGRUPPER
MTB-turister kan opdeles i fire typer målgrupper + en børnemålgruppe, som går på
tværs af nationaliteter.

PRO’en: MTB-ryttere, typisk mellem 20-45 år, der lever og ånder for MTB, og som
deltager i løb i ind- og udland. Konkurrence og action er vigtige elementer for disse
ryttere, så de har måske licens. Kvalitet vægter mere end pris, både når det gælder køb
af nyt udstyr og køb af oplevelser og services. ‘Reason to go’ for denne målgruppe er
uden tvivl MTB-oplevelserne, altså selve sporene, som vægter højest, så spor af høj
kvalitet og med et højt udfordrende niveau er væsentlig for at denne målgruppe bliver
interesseret.

7
8
9

Hitta din forening, Svenska Cykelforbundet, 2015
Information fra Norges Cykleforbund via email
Fra Viborg MTB Projektbeskrive ang. de 12 mio. tyskere, mens de 4 mio aktive kommer fra VisitDenmark Tyskland.
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Entusiasten: Personer, typisk mellem 25 og 45 år, som har MTB som deres primære
sport. Denne målgruppe deltager muligvis i løb i ind- og udland og må derfor
betegnes som ambitiøs til et vist punkt. Det sociale element er naturligvis højt
prioriteret, så naturen må gerne tillade, at der er plads til flere end en enkelt kører
samtidig med, at konkurrence elementet stadigvæk kan være til stede. ‘Reason to go’
for denne type er en blanding af gode spor og god mulighed for at have socialt
samvær.

Motionisten: Personer, i alle aldre, som kører MTB med jævne mellemrum, og som
vægter oplevelsen af at dyrke motion og social aktivitet højere end udfordringer og
svære spor. Det kan være personer i mange forskellige aldre, og som måske er
tilknyttet en klub, eller på anden vis har et fællesskab at være en del af. ‘Reason to go’
for denne motionisten vil i høj grad være det sociale element, som MTB kan tilbyde.

Nybegynderen: Typisk personer, som skal have muligheden for at prøve MTB, eller
er på ferie med familien, hvor ikke alle er i stand til/har lyst til at køre MTB. MTB er
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ikke ‘reason to go’, men hvis der er en let mulighed for at forsøge sig med MTB, så
vil de prøve det. MTB er er én af mange oplevelsestilbud i ferien. Denne målgruppe
dækker også over personer, som netop er gået i gang med at dyrke MTB, og endnu
ikke er så meget inde i sporten, at de rejser med MTB-kørsel for øje.

Børnene: Skagen er også en destination, som mange danske såvel som udenlandske
familier besøger, derfor er børnene også en målgruppe i sig selv. Børn er desuden
med til at bestemme, hvor ferien skal gå hen, derfor er det vigtigt at have øje for, hvad
børn ønsker af en feriedestination. MTB vil sjældent være ’reason to go’, men
muligheden for at være aktiv og prøve flere forskellige aktiviteter på en ferie vil være
med til at tiltrække børn og deres familier.
Målgrupperne findes allerede blandt de turister, der allerede kommer til Skagen,
ifølge input fra udviklingsgruppen. De har dog typisk ikke MTB som deres primære
valg for feriedestination, men hvor det er et plus for ferieoplevelsen, at de kan
motionere på deres mountainbike.
Fokus bør være på at sikre besøg i skuldersæsonerne af de målgrupper, som har
mountainbiking som et af deres væsentligste reason-to-go. Det er i månederne martsjuni og september-oktober, hvor PRO-målgruppen, Entusiasten og Motionisten tager
på MTB-ture og –ophold, og det er i disse måneder Skagen skal have særligt fokus på
at tiltrække dem med et interessant produktmix. Skagen er i konkurrence med mange
destinationer lige fra Silkeborg til SevenStains i Scotland. Målgrupperne er nemlig
bevidste om, hvor det er in at rejse til, og en del har det som ambition at få kørt på
mange forskellige spor.
Anbefaling:
Målgrupperne er blevet diskuteret af udviklingsgruppen, som sammen med
konsulentteamet anbefaler, at det i Skagen er relevant at satse på Entusiasten,
Motionisten, Nybegynderen og Børnemålgruppen. MTB-sporene i Skagen vil ikke
udfordre PRO-målgruppen tilstrækkeligt grundet manglende højdemeter. Motionisten
og nybegynderen vil derimod blive udfordret og have rig mulighed for læring – både i
højsæson og skuldersæsoner. Det vil først give mening at markedsføre sig over for
Entusiasten, når det samlede MTB-turistprodukt i Skagen er opgraderet og udbygget,
hvilket der gives anbefalinger til i de følgende afsnit.
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Hvad er det, mountainbikere elsker?
Begrebet flow bruges rigtigt meget i mountainbike. Den kropslige fornemmelse af
blodet der bruser. Åndedrættet der arbejder. Cyklen der balancerer. Koncentration. At
være til stede i nu’et og ét med naturen. Det er dét, det handler om for en
mountainbiker.
Mountainbiking er på én gang let at gå til - de fleste kan cykle og blive udfordret –
men der kan også hurtigt være et behov for at udvikle teknik og hurtighed.
Det bliver for garvede mountainbikere rigtigt stort i mixet mellem fysisk udfoldelse,
krav til teknisk kunnen og kilden i maven af udfordringer.
Der er også et vigtigt element i, hvad man kan kalde UNITED WE ARE STRONG!
Fællesskabsfølelsen. At tage på tur eller til løb med sine venner. Være en del af et
team. Få en god sludder. Drille hinanden lidt med tid og udstyret, der skal passes.
Kammeratskab.

STATUS FOR MTB-PRODUKTMIX
En succesrig MTB-turismeindsats handler om at ramme målgruppens behov og
forventninger for at sikre tilfredse gæster, der kommer igen og anbefaler destinationen
til andre.
Fire testkørsler og analyse af udbuddet af services til MTB’ere viser, at der er behov
for en opgradering af hele det produkt mix, Skagen har for nuværende til entusiasten,
motionisten, nybegynderen og børnemålgruppen.10 En samlet SWOT-analyse for
MTB-indsats i Skagen findes i bilag 4.

10

Se bilag 3 for status for specifikke services og produkter til MTB-turister i Skagen
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Området – set med en MTB-rytters øjne
•

Hele Grenen-området har en unik og uberørt natur, der vil kunne give mange
fantastiske cykeloplevelser

•

Området der består af klithed, klitplantager, vandremiler og enkelte
sommerhusområder, er råt og eksponeret for elementernes rasen

•

Underlaget er sandet med et tyndt jordlag og vil meget hurtigt blive kørt op,
hvis ruterne ikke bliver bygget godt op

•

Strand og klitter er både en styrke og en svaghed

•

Området lægger op til længere MTB-ture med høj puls

•

Mange muligheder for begynderen

Det optimale produktmix for at kunne tiltrække og profitere på flere mountainbiketurister er:

Det optimale MTB-produktmix
Oplevelser der differentierer

Events
Guideservice
Kurser

Services

Cykelservice & -udlejning
Overnatning
Bespisning
Kort
Transfer
Hjemhentning

Tillægsprodukt

Teknikbane

Grundprodukt

Spor (trails)

Grundprodukt - spor
For at Skagen i højere grad kan tiltrække MTB-turister er det nødvendigt med en
opgradering af det nuværende spor i Skagen Klitplantage. Et basalt element som
skiltning skal også optimeres. God og letforståelig skiltning er med til at højne MTB-
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spors kvalitet.11 De bedste MTB-spor i Danmark er også de spor med den bedste
skiltning.
Derudover er det nødvendigt at holde MTB-ryttere på sporet, så de ikke udvander
produktet ved at køre på egen hånd i den smukke natur. Det drejer sig om at designe
interessante, udfordrende spor, hvor den unikke natur omkring Skagen ses og mærkes
på egen krop.

Illustration: Design mountainbikerens adfærd i naturen. Det handler om at tilbyde ét
spor med godt mærkede tilkørselsstier, så rytterne holdes inden for det område, de må
køre i.

Anbefaling: Opgradering af eksisterende spor
Der skal iværksættes en plan for, hvordan sporet i Skagen Klitplantage kan
opgraderes bedst muligt og med løbende fastsat vedligeholdelse. Derudover er det en
11

DK’s bedste MTB-ruter: Fedt flow i Svinkløv, Vorespuls.dk, 2013

17

rigtig god idé at lave en kursusdag for lokale trailbuilders med invitation til andre
trailbuilder-interesserede i Jylland, så de kan uddannes i, hvordan man laver
vedligehold, der holder længst muligt og giver den bedste oplevelse for brugeren.
Skiltningen skal ses efter, så skiltene står rigtigt på ruten.

Anbefaling: Behov for udbygning af grundprodukt
For at tiltrække flere MTB-turister er der behov for en udbygning af grundproduktet,
så det ikke kun er muligt at køre på officielle spor i Skagen Klitplantage. Det foreslås,
at grundproduktet udvides på følgende måde:
Bunken Plantage, som befinder sig syv km syd for Skagen Klitplantage, vurderes til at
være den ideelle placering for et nyt MTB-spor i Skagen-området. Det nuværende
spor i Skagen Klitplantage kan forbindes via cykelstien på Hulsig Hede, hvilket vil
give ryttere en god og smuk naturoplevelse med rimmer og dobber, til næste
udfordrende spor i Bunken plantage. Sporene vil til sammen blive Danmarks længste
sammenhængende spor.
Der er foretaget en testkørsel i Bunken Plantage sammen med to lokale ryttere, som
viser, at der er potentiale for at etablere en rigtig fin rute med mulighed for fine kik ud
over Vesterhavet og Råbjerg Mile og for at komme forbi Mile Søerne. En flot rute
som både nybegyndere og øvede vil kunne få glæde af. På baggrund af testkørslen
eksisterer der en grundskitse til en ruteføring.
Etableringsomkostningerne varierer alt efter materiale. Omkostningerne befinder sig
typisk et sted mellem kr. 50 og kr. 100 pr. meter til materialer, hvortil der må
påregnes frivillig arbejdskraft.

Sådan gjorde de i Hammel – nyt sport på 11,3 km
MTB-sporet i Hammel kostede ca. kr. 250.000,- sammen med et stort antal frivillige
mandetimer. Da sporet er anlagt på dels kommunalejet og dels privatejet jord, er der
indgået en lejeaftale med den private lodsejer, som den lokale kommune, Favrskov
Kommune, administrerer. Derfor er der en årlig udgift til leje af skov (37 ha), som
beløber sig på kr. 125.000,-. Slutteligt er der årlig drift og vedligeholdelse i form af
materialer og maskiner, som beløber sig til kr. 35.000,-. Dertil kommer et ikke
ubetydeligt antal mandetimer, som den lokale klub, Hammel Cykle Klub bruger på
vedligeholdelse af sporet.
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Sådan gjorde de i Randers – nyt spor på 5,5 km
MTB Randers aftalte og opmærkede ruten på ca. 5,5 km sammen med den ansvarlige
fra Randers Kommune. Herefter afholdte MTB Randers en spordag (ca. 4 timer med
ca. 30 medlemmer), hvor sporet blev klippet og trimmet. Herefter justerede en mindre
gruppe frivillige sporet i løbet af et par aftener. MTB-sporet blev lavet i 2014 og
kostede næsten intet at lave, men udvidelsen i 2015 kostede ca. 30.000 kr. at etablere.
Her betalte Randers Kommune ca. 10.000 kr. og MTB Randers 20.000 kr.

Som det fremgår af de to eksempler, så spiller frivillig arbejdskraft en stor rolle. Det
gør sig gældende for de fleste spor i Danmark, som er anlagt med frivillig
arbejdskraft. Typisk har Naturstyrelsen stillet jorden/skoven til rådighed, hvorefter der
er fundraiset til anlægsomkostningerne.
Der er præsenteret et anlægsbudget for etablering af et nyt officielt spor i afsnittet
Budget.

Hvem kan hjælpe til med vedligehold og anlæggelse af spor:
•

MTB Skagen og Aalbæk Cykelklub

•

Skabe ejerskab hos lokale frivillige hjælpere og lokale ryttere, som kan være
med til at præge byggeriet selv

•

DGI-konsulent kan bruges til at komme med gode råd til anlægningsfasen og
fremtidig udbygning af spor samt ved vedligeholdelse af spor

•

Partnerskab med EUC Nord eller Construction College Aalborg - ekskursion
til Skagen, hvor elever/lærlingene arbejder på spor

Tillægsprodukt
Som et tillægsprodukt til grundproduktet foreslås det at etablere to teknikbaner, da det
vil øge attraktiviteten af Skagen som MTB-destination samtidig med, at det åbner op
for nye forretningsmuligheder. Eksempelvis vil etableringen af teknikbaner muliggøre
unikke træningsevents- og kurser, som vil skabe profitmuligheder for erhvervet.
To teknikbaner vil være gode tillægsprodukter til grundproduktet af flere årsager.
Blandt andet vil det øge tilgængeligheden til MTB hos nybegyndere og børn, som har
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mulighed for at få grundfærdigheder på plads, inden de begiver sig ud på MTB-sporet
i Skagen Klitplantage, eller andre spor. Det vil øge sikkerheden for rytterne generelt
og giver samtidig en god mulighed for at præge MTB-turisternes adfærd og få dem til
at holde sig til afmærkede spor. Desuden vil teknikbanerne være et naturligt startsted
for MTB-sporet, være et samlingspunkt for MTB-ryttere og være stedet, hvor events
foregår ud fra.
Det er ikke nyt, at MTB-destinationer afholder forskellige events og kurser, som giver
MTB-ryttere mulighed for at dygtiggøre sig ved at lære dem nye færdigheder og
lignende, derfor er konceptet afprøvet og vil hurtigt kunne realiseres med inspiration
fra andre MTB-destinationer såsom Slettestrand og Rebild Bakker/Rold Skov.
Ligesom det er tilfældet ved etablering af et MTB-spor, så er der omkostninger
forbundet med etablering af en teknikbane. Etableringsomkostninger kan variere, lige
fra kr. 20.000 til kr. 120.000, alt efter hvad tekniksporet skal indeholde.

Sådan gjorde de i Randers, da de fik en ny teknikbane
MTB Randers brugte en dag hos MTB-specialist Esben Kronborg i Slettestrand, dels
for at få idéer til deres nye bane, men også gode råd til konstruktion af elementer mv.
Herefter blev råskitse af banen godkendt af Randers Kommune og Randers Cykelby.
Tilbud fra entreprenør blev indhentet og godkendt af Randers Kommune. Ved
udarbejdelsen af banen var det to frivillige fra MTB Randers samt entreprenøren, der
koordinerede og var tovholdere på arbejdet. Første del blev udført i maj 2014 på 8
arbejdsdage og anden del blev udført i maj 2015 på 3 arbejdsdage. MTB Teknik
Banen kostede i 2014 ca. 115.000 kr. og udvidelsen i 2015 kostede ca. 45.000 kr.
Begge beløb blev finansieret gennem Randers Cykelby, som er et projekt igennem
Randers Kommune.

Anbefaling: Etablering af teknikbaner
Der er behov for at styrke grundproduktet – de officielle spor – med et tillægsprodukt
i form af 1-2 teknikbaner. Der skal findes egnede placeringer for teknikbanerne, søges
om tilladelser og fundraises. Teknikbanerne kan med fordel fordeles, så de placeres i
hver sin ende af Skagenområdet.

Services
Der er nogle basale services, der skal være i orden for at give en MTB-gæst den
optimale oplevelse på destinationen:
- Mulighed for sikker aflåsning af cykel i forbindelse med pauser og overnatning
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-

Faciliteter til cykelvask
Tørrerum til vådt cykeltøj
Værksted samt salg af reservedele
Herre- og dameomklædning med bad og toilet
Plads til cykelopbevaring
Inspiration til ruter
Udlejning af mountainbikes
God infrastruktur, så det er muligt at tage cyklen med i bus/tog

Ekstra services, som vil øje attraktiviteten af destinationen:
- Forskellige kurser indenfor MTB
- ”Spisepladser” i caféer eller andet, hvor MTB-ryttere kan få lov at spise i deres
beskidte tøj
- Sund og nærende menu
- Mulighed for at købe madpakke til turen
- Wellness- og kulturtilbud som supplement til når der ikke køres MTB – og til de
familiemedlemmer der ikke er MTB-udøvere
- Mulighed for opsamling ved færger
- Hjemhentningsservice – hvis man kører galt eller mountainbiken går i stykker
Derudover kan erhvervet med fordel tænke i helhedsoplevelser, hvor MTB-turister får
en følelse af, at de er velkomne og i gode hænder.
Anbefaling: Øget fokus på services hos turisterhvervet
Desk research har vist, at der generelt set ikke er et stort fokus på cykel- og MTBturisme blandt overnatningsstederne i og omkring Skagen (bilag 3). Der er et behov
for, at erhvervet i højere grad gearer sig til at servicere MTB-turister.
De basale services er i høj grad services, som overnatningssteder bør tage sig af, mens
ekstra services i lige så høj grad kan varetages af det øvrige erhverv i Skagen og
omegn.
Det kan anbefales at gennemføre et målrettet kursus for erhvervet, så de får viden og
tips til, hvordan de bedst skaber mersalg til og servicerer MTB-turister.

Oplevelser der differentierer
Skagen har ikke højdemeter og er ikke kendt for at være en MTB-destination. Der er
derfor behov for at iscenesætte MTB-indsatsen og skabe et reason-to-go, som vækker
det basale drive i alle mountainbikere om at komme ud på forskellige spor, blive
udfordret, få pulsen op, træne deres teknik og færdigheder, være ét med naturen,
konkurrere med sig selv og med andre.
Kursus og guidevirksomhed er en måde at tilbyde målrettede produkter, som kan være
særegne for Skagen. Der kan for eksempel opnås stor opmærksom fra Entusiasten og
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Motionisten ved at tiltrække trendsettere inden for MTB-sporten som en del af kurser
eller events.
Events er en anden måde at differentiere sig på – både på enkeltstående events, på
tilbagevendende events og på events, der kan foregå hele året. Det er dog vigtigt, at
grundproduktet er i orden, inden destinationen slår sig op på events.

Eksempel på idé til en tilbagevendende event
West Coast MTB Race
Det er en oplagt idé at skabe et Fat bike eller MTB-løb op langs Vestkysten, hvor
ruten starter i Slettestrand, bevæger sig over Tornby, til Blokhus og slutter i Skagen.
Løbet vil foregå på strandene, mens der vil være afbræk til MTB-ruterne i de nævnte
byer. Til sådan en event vil der være plads til et stort antal deltagere og vil henvende
sig til alt fra nybegynderen til professionelle ryttere.

Anbefaling: Lav en helårsevent som især tiltrækker MTB-turister off season
For at skabe en unik og spændende helårsevent er det vigtigt at få en forståelse af,
hvad MTB-ryttere vægter højt og finder interessant. Vendsyssel har flere
mountainbike-spor af meget, meget høj klasse. Det er virkeligt gode spor, som er
værd at rejse efter. Samtidig er personlig tidtagning og konkurrenceelementet meget
vigtigt for Entusiasten og Motionisten.
Anbefalingen er at udvikle en helårsudfordring, hvor en række forskellige spor i
Vendsyssel gennemføres over en række dage/uger/måneder. Gamification, hvor man
tilsætter spilelementer til aktiviteten, vil være en central del af eventen, da rytteren alt efter hvor hurtigt rytteren gennemfører udfordringen - opnår forskellig rang.
Det foreslås, at udfordringen håndteres igennem en mobilapplikation, som tracker
deltagerens rute, tid og anden relevant information og samtidig håndterer betaling, der
går til vedligehold af sporene og udvikling af destinationens MTB-turistprodukt. Se
afsnit om organiserings- og forretningsmodel.
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Sådan fungerer helårsudfordringen
Det vil være godt for brandet omkring MTB i Skagen at udvikle et populært sted, som
det kendes fra surferne i Klitmøller og After-skiing fra skiferie i Alperne. Her skal
MTB-ryttere opfordres til at mødes efter dagens tur, hygge sig og sammenligne tider
og placeringer på Skagens MTB-app, som indeholder ”Vild i Vendsyssel”udfordringen, og som har til formål at være med til at opbygge et brand-community
omkring det at være mountainbiker i Skagen. Måske har stedet et ”Hall of Fame” og
giver en gratis fadøl til dagens vinder.
Mobilapplikationen skal have flere funktioner og dermed være et ’multi-tool’ til gavn
for både ryttere, erhvervet og turismefremmeorganisationen. Det handler om at lave
en løsning, som skaber synlighed, appellerer til MTB-rytterens store interesse og
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hobby, fastholder og tiltrækker MTB-ryttere, skaber genbesøg, og samtidig giver en
markedsføringsplatform for de lokale turisterhverv og sikrer indtjening til vedligehold
af spor og udvikling af produkter.
Det foreslås, at applikationen har følgende funktioner:
-

Interaktivt kort over officielle MTB-spor – Det kan let opdateres og
krydres med interessante (MTB-nørdede) features om ruterne, om der er
berms, etc., og information om ”where to sleep, to eat and to get you bike
washed”.
Der er allerede nu stor efterspørgsel på kort hos Turistbureauet og
erhvervet – Det anbefales at tilbyde MTB-turisterne et digitalt kort i stedet
for et fysisk kort. Bureau og erhverv anbefaler MTB-gæsten at købe
app’en og samtidig støtte den lokale MTB-forening og vedligehold af spor
og natur. Der skal slås på: Hjælp vores lokale motionsklub med at holde
vores spor lækre og udfordrende – læs herom under organiserings- og
forretningsmodel.

-

Betalingsmodul – Der er behov for at sikre en indtægtskilde til MTBindsatsen i Skagen og kunne forsikre Naturstyrelsen om, at der er styr på
indtægter til vedligeholdelsesdelen af spor m.m.

-

Konkurrencehåndtering og leaderboards - Der er lister over egne og
andres gennemkørsler på sporene, herunder Hall of Fame. De ryttere, der
har gennemført udfordringen på en weekend, præmieres, hvis de for
eksempel går omkring XX-Café, hvor de modtager merchadise eller t-shirt
af god kvalitet eller præmier sponsoreret af det lokale turisterhverv (som
sikrer turistvirksomhederne synlighed, og at turisten ligger deres vej forbi).

-

Sikkerhedsfunktioner - Der kan skabe tryghed hos nye brugere i området,
såsom hjemhentningsinformation og -funktion.

-

Markedsføringsplatform for erhverv og aktører, som støtter MTB-sporet.
Idéen er, at erhvervet kan benytte sig af ’push’-funktionen, som en
mobilapplikation har mulighed for, og derved skubbe et
markedsføringsbudskab frem til de personer, som har mobilapplikationen
installeret.

Til inspiration: 7stanes har en kort applikation, hvor man kan købe ét sporkort til
£1.49. App’en er kun en digital udgave af et trykte kort og ikke en interaktiv
kortløsning. Læs mere om applikationen her: https://itunes.apple.com/gb/app/7stanesmtb-buddy/id650625342?mt=8
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Hvorfor kan Skagen MTB Laug ikke blot anvende eksisterende apps?
Det handler om at forstå målgruppens tanker og adfærd. De skal opleve, de får en
skræddersyet service i forhold til deres passion og hobby. De skal føle sig taget godt
imod og opleve, de er en del af et set-up, der elsker mountainbiking, konkurrence og
nørdede features. De har respekt for ligesindede og for, at ruter og kort er opdaterede
efter en storm eller reparation af spor. De skal være en del af et community omkring
Skagen, hvor de bliver ambassadører og motiveres til at 1) overnatte, spise og benytte
services hos det lokale turisterhverv, 2) dele viralt på sociale medier deres
leaderboards (tidstagning og gennemkørsler) og ”Skagen MTB diplom”, hvilket vil
give ”gratis ” markedsføring til Skagen.
Det er afgørende - for at differentiere Skagen som en unik MTB-destination - at skabe
et community, som skiller sig ud på de services, der tilbydes, og coolness-faktoren.
Det vil en målrettet app være medvirkende til.
Ruter bør kunne downloades til brug for rytterens egne enheder og app’s som for
eksempel Endomondo og Garmin, så de tilføjes ens normale træningslogbog - helt at
sammenligne med, at brugeren deltager i en konkurrence-event, hvor der dels er den
officielle tidstagning og brugerens egne tidstagning.

IDÉER TIL MÅLRETTEDE PRODUKTER
Mange MTB-destinationer har forskellige MTB-pakkeprodukter, som henvender sig
til forskellige målgrupper inden for MTB, eksempelvis MTB-weekend til kvinder og
lignende produkter. Skagen har en enestående mulighed for at differentiere sig ved at
skabe unikke pakkeprodukter baseret på Helårsudfordringen – som her har
arbejdstitlen Vild i Vendsyssel - hvor der er et stort element af konkurrence og action.

Vild i Vendsyssel pakke 1
Kort beskrivelse: Weekendophold med to overnatninger på overnatningssted i
Skagen. I løbet af weekenden gennemfører rytteren Vild i Vendsyssel-udfordringen
og slutter weekenden af med finisher-øl, modtager et diplom for gennemførsel, får sit
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navn på Hall of Fame-boardet. Konkurrenceelementet er vigtigt her, ligesom der skal
være en god sammenhæng mellem sporene i udfordringen. Der vil være mulighed for
køb af guideservice og/eller minibus med chauffør, hvis man er en større gruppe.
Mulighed for at købe en ”I did it”-cykeltrøje og andet merchandise.
Lokale aktører kan være hoteller/campingpladser, der leverer
overnatningsmuligheder, Skagen Bryghus, caféer, lokale cykelhandlere, guideservice
og alternativt også chauffør.

Vild i Vendsyssel pakke 2
Kort beskrivelse: Ugepakke/5 dags tur, hvor man som deltager kører et spor om
dagen, mad/frokost/snacks er indbygget i konceptet. Guide service og/eller minibus
med chauffør lige så. Når man ankommer til de forskellige spor, er der mulighed for
at inddrage lokale aktører, for på den måde at give en anderledes oplevelse hver
eneste dag baseret på, hvilke lokale aktører der ønsker at bidrage. Det kan
eksempelvis være et lokalt bryghus, som har en øl de gerne vil sælge, som kan byde
ind.

Vild i Vendsyssel pakke 3
Extreme Vild i Vendsyssel er et heldagsarrangement, hvor alle spor gennemføres på
én dag. I pakken er der inkluderet transport, afhentning, sund og nærende frokost,
afterparty og overnatning til slut. Som finisher af Extreme Vild i Vendsyssel får man
en speciel cykeltrøje, som er anderledes fra den trøje, man kan købe ved at have
gennemført den ordinære Vild i Vendsyssel-udfordring.
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Klubtur
Kort beskrivelse: Træningstur med fokus på intervaltræning, træningsmålrettede
elementer, eller anden træning, hvor man kan blive ”fit” og forberede sig på den
kommende sæson. Med to spor på cirka 15 km (Skagen Klitplantage og evt. Bunken
Plantage) med 2x7 km imellem (Hulsig Hede frem og tilbage), har man muligheden
for at køre 44 km udfordrende og spændende træningsturer primært på singletrack.
Det kan være et godt tilbud i forbindelse med forberedelserne til forårssæsonen i
landevejscykling, og særligt oplagt til Norske ryttere, som har sne på vejene i det
tidlige forår.

ALMINDELIGE PRODUKTER SOM OGSÅ FINDES
ANDRE STEDER
MTB-weekender
Erhvervet kan på forskelligvis arrangere tema-weekender målrettet MTB-ryttere,
klubber og familier. Forskellige bud findes herunder:

Pakkeprodukt 1
Kort beskrivelse: MTB-weekend for øvede MTB-ryttere, hvor der vil være forskellige
fokusområder i løbet af weekenden. For eksempel fokus på teknik, hvordan man
bliver hurtigere på cyklen og værktøjer, som kan optimere MTB-rytteren fysisk og
teknisk.
Lokale aktører: Flere lokale aktører skal spille ind her for at sikre en god oplevelse.
Først og fremmest hoteller, som sørger for overnatning og mad. Træner/Meget erfaren
MTB-rytter underviser i teknik, mens en personlig træner (fx fra Skagen
Motionscenter) har fokus på fysisk træning, som kan optimere ens MTB kørsel.
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Pakkeprodukt 2
Kort beskrivelse: “Gourmet-ophold” for grupper, som sætter pris på at køre MTB,
men som også er glade for god mad og hygge.
Lokale aktører: High-end hoteller og restauranter i Skagen skal spille en central rolle
her.

Pakkeprodukt 3
Kort beskrivelse: MTB-weekend for begyndere, til dem som lige har købt en MTB og
ønsker at blive klogere på, hvordan det fungerer. Fokus på sjov, leg og læring.
Lokale aktører: Hoteller, lokale cykelhandlere, kulturinstitutioner, MTB-træner skal
indtænkes i denne pakke.

Pakkeprodukt 4
Kort beskrivelse: MTB weekend for kvinder, som ønsker at prøve kræfter med MTB.
Begynder, let øvede og øvede vil kunne deltage. Fokus på MTB, men også wellness.
Lokale aktører: Hoteller, lokale cykelhandlere, kulturinstitutioner, wellness er i fokus
her.
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Pakkeprodukt 5
Kort beskrivelse: Klubtur målrettet norske klubber, hvis MTB-sæson er kortere end
den danske. Derfor tager klubber ned til Danmark for at træne og have hyggeligt
samvær.
Lokale aktører: Hoteller, cykelhandlere, Color Line, Stena Line skal samarbejde i
denne pakke.
NB! Stena Line såvel som Color Line har igennem flere årtier sørget for, at turister
sikres overfart til Danmark, og derfor er det to virksomheder, som i nyder stor
troværdighed blandt deres kunder. Det kan være muligt at skabe pakkeprodukter i
samspil med disse to aktører og derigennem få en direkte distributionskanal til deres
mange kunder.
OVERNATNINGSPAKKER – JA, TAK!
I en analyse udarbejdet af Inzights for VisitNordjylland fremgår det, at 67 procent af
de adspurgte tyske respondenter er meget eller særdeles interesserede i at køre på
MTB i forbindelse med ferieophold, dog bør det nævnes, at de tyske respondenter alle
dyrker sport mindst en gang om ugen, hvilket kan være med til at præge svarene. 41
procent af de adspurgte norske respondenter er meget eller særdeles interesserede i at
køre på MTB.
For tyske turister er en familietur mest populært, idet hele 64 procent svarer, at de vil
medbringe en partner og 24 procent at børnene skal med. I Norge vil 39 procent have
partner med, 21 procent med børn, mens hele 56 procent ønsker at rejse sammen med
venner. Denne andel er noget lavere i Tyskland, hvor blot 43 procent vil afsted med
venner. Således er der et potentiale i at gå målrettet efter tyske familier og norske
vennegrupper.
Tyske turister er især venligstemt over for overnatningspakker i forbindelse med
MTB-ophold, da 65 procent udtrykker interesse for det, mens 38 procent af norske
turister har samme holdning. Samme mønster ses i forbindelse med MTBaktivitetspakker, hvor interessen i Tyskland er 56 procent mod Norges 44 procent.
Andelen af tvivlere er her 28 procent og 35 procent.12
12

Inzights & VisitNordjylland - Analyse rapport: Markedsundersøgelse om interessen for mountainbike ophold i Norge og
Tyskland (2014)
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NB! MTB kan dyrkes både alene og sammen med andre og netop fordi, det kan
dyrkes med andre, er det oplagt som teambuilding aktivitet i forbindelse med
erhvervsturisme, hvilket kan ses hos andre MTB-destinationer.
Skagen har gode og varierede tilbud på overnatning og konferencefaciliteter og et
bredt udvalg af spisesteder, så byen har mulighed for at tage imod mange
forskelligartede virksomheder og imødekomme flere forskellige ønsker fra erhvervet.
Skagen kan differentiere sig på at have en række kulturelle tilbud, og med en
udvidelse af MTB-produktet vil byen rumme mange muligheder.

Anbefaling: Lav Produkter med udgangspunkt i MTB-rytterens primære behov
En del af en effektfuld MTB-turismeindsats er at sikre produkter, der matcher
Entusiastens, Motionistens og Nybegynderens behov. Det anbefales at vente med til
markedsføre pakkeprodukter, indtil produktmixet er helt klar og indbydende.

MARKEDSFØRINGSTILTAG
Markedsføringsstrategien skal for nye gæster, som alene kommer for at køre MTB
(deres primære reason-to-go), være bygget op om et stærkt fokus på, at målgruppen
bedst nås på platforme, hvor de søger information om deres hobby.
For de gæster, som kommer til Skagen, hvor ferien er det primære formål, og som
medbringer deres MTB-cykel for at få motion i sommerferien, handler det om at
synliggøre på de gængse markedsføringsplatforme – www.lysetsland.dk – og
www.visitnordjylland.dk - MTB som ét af de mange tilbud om aktive oplevelser,
Skagen kan byde på.
Alt efter hvilke konkrete målgrupper man forsøger at gå efter, findes der forskellige
platforme, som Skagen MTB-spor med fordel kan markedsføres på. Her er forslag til
specifikke platforme inden for MTB:

Online annoncering
Der findes en række online magasiner og medier, som beskæftiger sig med MTB. Det
er vanskeligt, at komme med bud på hvor mange læsere og brugere de forskellige
websites har, men det må anslås at være betydeligt.
Danmark:
Singlestrack.dk er et moderne forum, som giver plads til at MTB entusiaster kan
diskutere gear, spor og andet. Derudover er der forskellige guides og anmeldelser at
finde på siden.
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MTBX.dk er et gratis online magasin, som er drevet af frivillige entusiaster. Her er
fokus på nyheder, anmeldelser, guides, events, m.v.
Norge:
Terrengsykkel.no er et af de største MTB websites i Norge og kan i høj grad
sammenlignes med MTBX.dk og Singletrack.dk, da Terrengsykkel.no også byder på
anmeldelser, nyheder, guides og lignende.
Sverige:
Happymtb.org er et af Sveriges største cykelmedier og har over 100.000 besøgende
om måneden. Websitet indeholder både et forum og forskellige artikler.
Mtbsweden.com er et online magasin, som har fokus på forskellige tests og nyheder.
Findes desuden i en printet udgave.
Tyskland:
MountainBIKE.de er en online portal for MTB-entusiaster og består af en forumfunktion og opslagsværk.
Andre internationale:
Pinkbike.com
BikeRadar.com
mbr.co.uk
Enduro Mountainbike Magazine

Fysisk annoncering
Lysets land/Turisthus Nord og VisitNordjylland samarbejder i dag med Color Line og
Stena Line om markedsføringen af Nordjylland i Norge og Sverige. Color Line og
Stena Line fragter mange svenske og norske turister til Danmark hvert år. De har et
stort kendskab til deres kunder, og hvordan man rammer dem bedst muligt. Norske
turister har i det tidligere omtalte analyse fra Inzight udtrykt, at de gerne vil prøve
MTB i forbindelse med ferier i Danmark, hvorfor markedsføring af MTB-produktet i
Skagen henvendt til disse turister må anses som fornuftigt.
Brug af bloggere
Bloggere bliver flittigt brugt i andre brancher, hvor bloggere med store fanbaser
skriver om specifikke produkter og services. Tanken er at lokalisere blogs, som
specifikt omhandler MTB og inviterer bloggere på et ophold i Skagen, når
produktmixet er klart, for på den måde at skabe omtale omkring Skagen som MTBdestination. Eksempler er MTBlog.dk, MTB-liv.dk og klmmtb.wordpress.com af
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danske bloggere, mens der af internationale bl.a. kan nævnes bikeradar.com/blog og
singletracks.com/blog

Destinationsambassadører
Det foreslås, at indflydelsesrige klubber/MTB-ryttere inviteres på et ophold, når
produkt mixet er klart, for på den måde at sprede budskabet omkring Skagen i højere
grad via word of mouth på personlige facebooks, og lign.

Deltagelse i diverse messer
Det er muligt at deltage på CykelSportsMessen, som finder sted i henholdsvis
Kjellerup og Roskilde. Her er lejlighed til at vise Skagen frem som MTB-destination,
hvor der er plads til hele familien – også dem som ikke cykler.

Mobilapplikation
I dag findes der en lang række apps, hvor du kan finde og booke MTB-produkter. På
VisitNordjyllands App’en kan du i dag købe MTB-produkter såsom overnatning,
guidede ture og cykelkort til Nordjylland. På VisitDenmarks App, ’Oplev Danmark,
Find og Book’ kan der købes MTB-produkter fra hele landet. Begge apps opdateres
og markedsføres af VisitNordjylland og VisitDenmark.
App’s bruges flittigt af MTB-ryttere og de mest udbredte er Strava, Garmin og
Endomondo. På Endomondo koster det kr. 5.000,- at uploade en MTB-rute, så den
bliver tilgængelig for alle brugerne af Endomondo.
For forslag til yderligere tiltag til app for MTB-interesserede se afsnittet om
”Oplevelser der differentierer”.
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ORGANISERINGS- OG FORRETNINGSMODEL
En MTB-turismeindsats for Skagen, som reelt vil skabe øget omsætning for erhvervet,
bør tilgås med et professionelt set-up og med en organisering, der skaber et
fundament for en bæredygtig forretningsmodel og business case.

Illustration: Sådan ser synergier og pengestrøm ud, når MTB-turismeindsatsen kører
optimalt inden for 2-3 år. Rød pil signalerer pengeflow.

Anbefaling: Iværksæt en dedikeret organiserings- og forretningsmodel
Organiseringsmodel i udviklingsfasen
Turisthus Nord anbefales at være tovholder og invitere til nedsættelsen af en MTBudviklingsgruppe bestående af erhverv og lokale ildsjæle, som har en særlig interesse
i MTB-turisme og i, at grundproduktet får et løft. Medlemmer bør komme fra Skagen
OK & Motion, Aalbæk Cykelklub, Naturstyrelsen, repræsentant fra Skagen Hotel- og
Restaurationsforening, lokale turistvirksomheder samt Frederikshavns Kommune og
ildsjæle.
Udviklingsgruppen har til formål at implementere strategi- og handlingsplanen over
en 1-2 årig periode. Udviklingsgruppens første arbejdsopgave vil være at få etableret
Skagen MTB Laug, som skal være den fremtidige driftsforening for MTB-indsatsen i
Skagen. Det er vigtigt, der bliver en uafhængig organisation, som arbejder specifikt
for at fremme MTB-turisme. Det frivillige arbejde i de lokale cykelklubber skal ikke
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drænes ved destinationsudviklingsopgaver, men de skal være en del af Skagen MTB
Laug ved at stille frivillig arbejdskraft til rådighed mod, at de får del i Laugets
overskud.

Model: Udviklingsgruppen sørger for hurtigst muligt at sikre, en ny driftsforening
etableres
Der er behov for at fundraise til udviklingsfasen, som består af opgradering af spor,
udbygning af spor og anlæg af teknikbane og ansættelse af tovholder/Trail Manager
(indtil Skagen MTB Laug begynder at få indtægter, som herefter vil aflønne Trail
Manageren). Turisthus Nord anbefales i samarbejde med Frederikshavns Kommune at
stille ressourcer til rådighed til fundraising eller finde ressourcer hos andre
kompetencer som for eksempel Skagen Uddannelsescenter.

Udviklingsfasen

 Turisthus Nord og udviklingsgruppen arbejder sammen om at afdække
mulighederne for etablering af sporet og fundraising.
 Turisthus Nord og udviklingsgruppen arbejder sammen om fundraising ved
lokale og nationale fonde til etablering af nyt spor, teknikbaner og app.
 Udviklingsgruppen beslutter endelig organisering og forretningsmodel
(pengestrømme).
 Erhvervet påbegynder udvikling af produkter til MTB-turister og optimerer
deres faciliteter og services, så de imødekommer MTB-turisters krav og
ønsker.
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Organiseringsmodel i driftsfasen
I driftsfasen er Skagen MTB Laug den primære organisation for MTB-indsatsen i
Skagen.

Model: Skagen MTB Laug bliver i driftsfasen den primære koordinator på MTBindsatsen
Skagen MTB Laug har til formål at fremme MTB-turismen i Skagen og håndtere
vedligeholdelse af spor, økonomien omkring det samt sikre en selvfinansierende
forretningsmodel for indsatsen. Skagen MTB Laug vil ansætte en Trail Manager som
daglig tovholder og forretningsudvikler. Vedkommende skal blandt andet stå for
mobilisering af frivillige, udvikling af grundproduktet, pakkeprodukter og services i
samarbejde med det lokale erhverv og foreningsliv, udvikling af relevant signaturevent, vedligehold af markedsføring, helårsudfordringen ”Vild i Vendsyssel” og
betalingsapp.
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Kompetenceprofil for Skagens Trail Manager

 Stor indsigt og passion for MTB for at kunne følge trends og målgruppernes
udvikling i behov og købsadfærd
 Udadvendt og vindende væsen, som er god til at samarbejde med mange typer
af samarbejdspartnere – fra kommune, Naturstyrelsen, turistvirksomheder og
frivillige over til sponsorer
 Tæft for forretningsudvikling
 God til organisering og administration

NB! Det er vigtigt at få en Manager, som selv har ”hånden på kogepladen”, som har
drive og har en økonomisk gulerod til at skabe udvikling inden for MTB i Skagen.

Forretningsmodellen i driftsfasen
Den optimale forretningsmodel fordrer, at der kommer indtægter til MTBturismeindsatsen, som kan bruges til udgifter til:
 Vedligeholdelse af spor (leje af maskiner og afholdelse af sporbyggerdage for
frivillige, eventuelt tilbud om et særligt kursus eller event for frivillige
trailbuilders)
 Deltidsansættelse af Trail Manager (ca. 500 timer)
 Udvikling af events
 Markedsføringstiltag og sponsordialog
 Vedligehold eller leje af app og betalingssystem
Indtægterne afhænger i opstartsfasen især af erhvervets villighed til at støtte op om
udviklingen af produktmixet og hele MTB-indsatsen i form af
erhvervsmedlemsskaber i Skagen MTB Laug. Det skal afsøges, hvordan erhvervet
bedst ser sig i stand til at håndtere ”brugerbetaling” fra mountainbiketurister, fx via
booking af MTB-ophold hos overnatningsstederne. Der kan derudover arbejdes videre
med en løsning, hvor brugerbetalingen sikres ved hjælp af Skagen MTB App, hvor
der vil være bedre mulighed for også at opnå indtægter fra områdets endagsgæster.
Indtægterne består af:
 Brugerbetaling - Dagsbilletter (betaling enten via erhvervet eller Skagen MTB
App)
 Årsabonnement – private medlemmer
 Klubkontingent – Skagen OK og Motion og Aalbæk Cykelklub
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 Erhvervsmedlemskaber (det lokale erhverv er medlem af foreningen for blandt
andet at få synlighed på Skagen MTB App)
 Foreningstilskud fra Frederikshavns Kommune (år 1-2)
 Sponsorater
NB! Forretningsmodellen indeholder ingen donation, som vil give et forkert signal til
målgruppen – kvalitet koster penge – det må man betale for. Desuden er donation ikke
et skandinavisk fænomen.

Et par ekstra ord på Erhvervsmedlemmer
Herunder listes forslag til typer af erhvervsmedlemskaber, som det lokale erhvervsliv
opfordres til at bakke op om:
Basis medlem: Som basis medlem får virksomheden navn/logo på hjemmeside, i visse
trykte materialer og på sociale medier.
Super medlem: Samme som basis medlem, desuden mulighed for guidede ture for
virksomhedens medarbejdere eller forretningsforbindelser (cykelleje og
sikkerhedsudstyr inklusiv). Medlemskabet indeholder to guidede ture pr. år for op til
fem personer pr. tur.
Segment medlem: Som segment medlem tegner man sig for etableringen af et særligt
interessant, teknisk segment på et MTB-spor. Det kan f.eks. være en Rockgarden, en
bakke med høj koncentration af drops, forstærkede sving osv. Segmentsponsoren
tegner en treårig aftale. Det valgte segment bliver opkaldt efter virksomheden - f.eks.
[virksomhedsnavn]-Rockgarden. Virksomhedens navn eksponeres på interaktive
kortmaterialer, på hjemmesider, infotavler, sociale medier og i daglig omtale blandt
de mange udøvere.
Præmie sponsor: Som præmie sponsor indvilliger man i at donere produkter, som
gives til deltagere af helårsudfordringen ”Vild i Vendsyssel”, men også til
konkurrencer igennem applikationen og lignende. Virksomhedens navn eksponeres
primært igennem applikationen, men også på sociale medier, hvor der gøres
opmærksom på konkurrencer og nye præmier i forbindelse med helårsudfordringen.

Kommercielle partnerskaber med det lokale erhverv
Der findes partnerskaber og cross-overs i brancher, hvor lokale ildsjæle laver et
produkt for at støtte en specifik branche, organisation eller event. Skagen Bryghus
støtter allerede forskellige events og organisationer, så man kan formode, at bryghuset
også kunne have en interesse i at indgå et samarbejde med MTB-turismeindsatsen.
Man kunne forestille sig en special bryg, som støtter MTB-sporet. Lidt ligesom det
kendes fra McDonalds’ AaB-menu.
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Driftsfasen

 Turisthus Nord og Skagen MTB Laug, Naturstyrelsen og Frederikshavn
samarbejder og koordinerer i det omfang, der er behov for det.
 Skagen MTB Laug varetager vedligehold og udbygning af spor.
 Erhvervet støtter Skagen MTB Laug i vedligeholdelse af sporet med
erhvervsmedlemsskaber og ved for eksempel at sponsorere overnatning til
sporbyggere under sporbyggerdage – og eventuelt med maskiner til
vedligehold.
 Skagen MTB Laug opbygger Skagen Trailbuilders – en gruppe af
ambassadører og frivillige, der hjælper til ved trailbuilder dage og events.
Gruppen vil i høj grad bestå af frivillige, der kommer fra andre steder end
Skagen.
 Skagen MTB Laugs Trail Manager udvikler relevante produkter, events,
sponsoraftaler til events og markedsføringstiltag.

Sådan rekrutteres frivillige
MTB-organisationer er kun lige så stærke som deres medlemmer og støtter. Derfor er
det vigtigt ikke kun at bruge og tiltrække hardcore, passionerede entusiaster i
fællesskabet, men også skabe plads til begyndere, weekend-krigere og selv frivillige,
som ikke kører MTB.
Det handler om at skabe et fællesskab om en passion og samtidig slå på, at de
frivillige gør et enormt værdifuldt arbejde for lokalområdet.
Nedenfor findes en række muligheder for at rekruttere og fastholde frivillige13:

13

-

Bare spørg! At spørge nye mennesker om at deltage og blive involveret er ofte
det eneste, der kræves – alle ønsker at være en del af et fællesskab, og det kan
Skagen MTB Laug tilbyde.

-

Gør noget aktivt for at gøre opmærksom på Skagen MTB Laug og for at finde
ny medlemmer og frivillige, såsom dele flyers, energibare eller lignende ud og
”slå op jungletrommerne” på facebook.

Med inspiration fra International Mountain Bicycling Association, Recruiting and Keeping Volunteers, 2015
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-

Tænk på andre end de sædvanlige! Spørg gerne ungdomsgrupper, miljø
grupper, den lokale spejdergruppe og andre grupper, som ønsker at gøre noget
godt for andre.

-

Afhold ofte gruppe-ture! Ved at afholde sociale gruppe-ture, hvor man kører
efter evne og erfaring. Der kan med fordel arrangeres en ’efter-kørsel’
komsammen for alle på dagens tur.

-

Gør noget ud af arrangementerne! Lav møder og vedligeholdelse af sporene så
fede, at frivillige ser frem til at give en hånd med. Sørg for mad, sodavand, test
af nyt gear, m.v.

-

Skær ned på arbejdet! Opdel det frivillige vedligeholdelsesarbejde i mindre
bidder og gør det let for frivillige at vælge, hvor meget de vil engagere sig:
”Kan du hjælpe i tre timer, så har vi det her til dig; Kan du hjælpe i en hel dag,
så har vi det her projekt.” Selvom en frivillig ikke kan bygge spor, så kan den
frivillige måske noget andet.

-

Spørg det lokale erhverv om gaver til de frivillige. Hold styr på hvilke
frivillige, der arbejder mest og vis, at I sætter pris på dem, ved at give dem en
lille gave. Det kan eksempelvis være et gavekort til en burger og øl, for det
behøver ikke være noget dyrt. Det er en god måde at sige tak på.

-

Vær god ved nye frivillige! Tag imod nye frivillige med åbne arme og støt
dem så meget, de har brug for. Og fortæl dem, at de gør et enormt arbejde og
er værdsat, selvom de er nye.

-

Planlæg og hold styr på kalenderen. Tænk over at skabe events, som er
tilbagevendende – det kan eksempelvis være en gang om måneden, hvor man
mødes til frivilligt arbejde af en art – eller bare hygge.

Ovennævnte muligheder kan tiltrække og fastholde frivillige fra lokalområdet, men
det er også muligt, at tiltrække frivillige, som ikke nødvendigvis er en del af
lokalområdet. Vigtigheden af at få input og arbejdskraft udefra skal endelig ikke
undervurderes, og den viden andre sporbyggere har andre steder i landet kan
naturligvis gavne Skagen. Derfor foreslås det, at der afholdes sporbyggerdage, hvor
sporbyggere fra nær og fjern inviteres til at komme og få ny viden om sporbyggeri
samt få praktisk erfaring ved at bygge på sporet i Skagen.

Case: Egebjerg Sporbyggerlaug
Egebjerg Sporbyggerlaug tog i november 2015 skeen i egen hånd. Formanden ringede
til 23 personer for at høre, om de ville hjælpe med at bygge spor. I løbet af en uge
havde Sporbyggerlauget 200 medlemmer.
Skagen kan med fordel byde ind på den nationale Trailbuilder Konference i 2016 og
på den måde både rekruttere frivillige og få lavet på spor i konferencedagene.

39

Case: Viborg 100 km MTB-spor

I Viborg bliver der arbejdet på at etablere et 100 km langt MTB-spor, som vil blive
Danmarks længste. Nedenfor er en kort gennemgang af økonomi, organisering samt
tidshorisont.
Økonomi og organisering
I forbindelse med etableringen af Viborg 100 km MTB-spor etableres en selvstændig
juridisk enhed i form af et sporlaug/forening med Viborg Cycling og Hald Ege MTB,
som ”garanter” for projektet. Sporlauget/foreningen etableres med egen bestyrelse med
repræsentanter fra Viborg Cycling og Hald Ege MTB og med vedtægter, økonomi,
revision mv. Foreningen skal overordnet sikre de økonomiske rammer for sporarbejdet
i fremtiden.
Viborg Cycling og Hald Ege MTB søger Viborg kommune om kr. 500.000 årligt i
2016-2018. Derefter skal der laves en aftale om drift og vedligehold af spor til et
markant lavere budget – kr. 75.000 – 100.000. Derforuden afsættes/fastlåses der et
beløb til lukning af spor, og sporlauget/foreningen kan ikke lukkes uden, at sporene
sikres enten nedlagt eller overdraget til anden part.

BUDGET
Etablering
Da Skagen er en stor og velfungerende turistdestination, uden de traditionelle
terrænmæssige forudsætninger for at blive en MTB destination, kræves det, at
opgaven angribes meget professionelt og nytænkende for at sikre, at MTB i Skagen
bliver et reelt reason-to-go for de udpegede målgrupper. Derfor er anlægsbudgettet
anlagt således, at det indeholder etableringen af et helt nyt spor, to teknikspor og
udviklingen af en dedikeret app til at understøtte markedsføringen af de fysiske
implementeringer og til at sikre muligheden for en nem og administrationsneutral
brugerbetalings kanal på sigt. Der er budgetteret med brug af professionelle
konsulenter og en betalt Trail Manager for at sikre et højt niveau og et tydeligt
ejerskab for opgaverne.
Anlægsbudget omfatter:
-

Etableringen af et nyt spor i Bunken Plantage på 10 km

-

Etableringen af en teknikbane i forbindelse med starten af det eksisterende
Skagen Klitplantage spor

-

Etableringen af en teknikbane i forbindelse med starten af det nye spor i
Bunken.
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Øvrige etableringsomkostninger:
-

Udviklingen af en specifik Skagen MTB-app

-

Udvikling af MTB-indsatsen

Samlede etableringsomkostninger estimeres til 975.000,Det forudsættes, at Naturstyrelsen stiller jorden til rådighed og dækker nogle af
materialerne. Både spor og teknikbane konstrueres af frivillig arbejdskraft med hjælp
fra konsulent og delvist lønnet tovholder (gerne lokal ildsjæl om muligt).
Det anbefales, at der hjemsøges fondsmidler til at dække etableringsomkostningerne.
Se idéer til fonde i bilag 6.

Drift
Driftsbudgettet er opdelt i år 1, år 2 og år 3 og bygger på et forsigtigt bud på antallet
af brugere på det eksisterende spor i Skagen Klitplantage, foretaget af Naturstyrelsen,
Skagen OK og Motion i samarbejde med konsulentteamet. Det nuværende antal
brugere er forsøgt forsigtigt fremskrevet med det in mente, at der etableres et ny spor,
lanceres en helårsudfordring/event og oparbejdes et community via Skagen MTB
App.
Budgettet bygger på, at der indføres en form for brugerbetaling, som enten kan
tilvejebringes ved, at overnatningssteder betaler en afgift til Skagen MTB Laug, eller
brugerne betaler for deltagelse i Vild i Vendsyssel eventet og melder sig til andre
konkurrenceaktiviteter gennem Skagen MTB App’en.
Indtægterne er bygget op omkring, at 75% af de estimerede brugere betaler kr. 40,- pr.
dag på sporene, men der vil være stor mulighed for at lave differentierede priser
afhængigt af vægtningen af tilmelding til konkurrencer og overnatningsstedernes
bidrag pr. MTB-gæst.
Ved at bruge helårseventet og konkurrencerne aktivt i markedsføringen af MTB i
Skagen, åbnes der også op for et udvidet salg af sponsorater til både lokale og globale
sponsorer. Disse mulige sponsorindtægter er ikke medtaget i budgettet.
Der er estimeret med en brugerudvikling, der går fra 100 private årsmedlemmer i
Skagen MTB Laug i år 1 til 300 årsmedlemmer i år 3, der hver betaler kr. 500,- i
kontingent til foreningen.
Der estimeres med 9300 solgte dagsbilletter a kr. 40,- i år 1 til 16800 dagsbilletter i år
3.
Der estimeres med løn til deltidsansat Trail Manager (tovholder), udgifter til
vedligehold og spor, merchandise, facebookannoncering, drift og vedligehold af app.
-

Budgetteret resultatet for år 1 er et overskud på 30.000,-

-

Budgetteret resultatet for år 2 er et overskud på 140.000,41

-

Budgetteret resultatet for år 3 er et overskud på 314.000,-

ØGET TURISMEOMSÆTNING - MTB-TURISME I
SKAGEN
Det estimeres, at Skagen Klitplantage sammen med et nyt MTB-spor i Skagen vil
tiltrække mere end 20.000 gæster årligt.
Estimatet er baseret på erfaringer fra Naturstyrelsen og lokale ryttere. Der er cirka
400-500 personer, som benytter MTB-sporene ved Slettestrand hver weekend, hvilket
også er med til at påvirke estimeret antal af brugere i Skagen. Hertil ved man, at for
eksempel Hareskoven har 7500-8000 pr. måned, hvor Naturstyrelsen laver den
optælling med en pæl i sporet.
Estimatet beror på en forudsætning, der siger, at 40% af de 20.000 ryttere overnatter i
Skagen-området i år 3 efter fuld implementering af strategi- og handlingsplanen, og
fordelingen af disse 40% vil blive 70% danskere og 30% nordmænd.
Der estimeres med et døgnforbrug for danske turister på 410 kr.14
Der estimeres med et døgnforbrug for norske ‘Det gode Liv’-turister på 950 kr.15
På denne baggrund er udregnet følgende estimerede meromsætning til erhvervet:
Danskere:

2.341.920 kr.

Nordmænd:

2.325.600 kr.

Hertil kommer de 60 % af rytterne, som fordeler sig på lokale og endagsturister, som
også skal opmundtres til at bruge penge i området i forbindelse med deres MTBbesøg.

INTERESSENTINVOLVERING
Udviklingsgruppen har præciseret vigtigheden af at sørge for et godt
informationsniveau til forskellige foreninger i Skagen, Skagen Hotel- og
Restauratørforening og det uformelle hotel- og overnatningsnetværk, så de oplagte
fordele ved en MTB-indsats tydeliggøres, herunder en større styring af MTB-rytternes
adfærd i naturen og reel mulighed for mere arbejde til turisterhvervet i lavsæsonen.

14
15

VisitDenmark, Danske turister i Danmark – Turistprofil, 2014
VisitDenmark, Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2014
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Anbefaling:
Der skal tidligt i udviklingsfasen fastlægges en strategi for interessentinvolvering.
Ovennævnte netværk samt diverse foreninger i Skagen bør kontaktes med henblik på
god og inkluderende dialog omkring etableringen af MTB-spor m.m. En form for
ejerskab hos foreningerne bør skabes, da de kan have interessante bidrag til anlægsog driftsfasen.

TIDSHORISONT
MTB-indsatsen kan gennemføres på 2-3 år ved en professionel og dedikeret
koordination mellem indsatsens primære samarbejdspartnere.
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BILAG 1 - OVERSIGT OVER STYREGRUPPE OG
UDVIKLINGSGRUPPE
Styregruppe
Rene Zeeberg, Turisthus Nord
Maria Groes Eldh, Turisthus Nord
Mette Holmsthoel, Turisthus Nord
Berit Hvidbjerg Christensen, VisitNordjylland
Jesper Blom Hansen, Naturstyrelsen
Morten Schubert, KampSchubert Consulting
Johanne Bugge, Johanne Bugge Experience Consult
Udviklingsgruppe
Rolf Hauge, Danhostel Skagen
Rikke Gandrup, Color Hotel Skagen
Flemming Thomsen, Aalbæk Cykelklub
Rico Eiersted, coast2coast
Jakob Sund, Jakobs Café
Jan Nielsen, Skagen OK og Motion
Hanne Lauritsen, Frederikshavn Kommune
Lise-Lotte Stigsager, Frederikshavn Kommune
Bruno Rytter, Skiveren Camping
Mikkel Stig, FRI Cykler

BILAG 2 - OVERSIGT OVER TESTKØRSLER
4 dage - 4 forskellige set-ups:
1. To erfarende MTB-ryttere 9 timer i sadlen fra Kandestederne og nord på. Plantagen
vest forvejen syd og Gl. Skagen, MTB-sporet, Grenen rundt.
2. På familietur 50 km fra Skiveren og nord på rute 1 og blandede stier og skovveje.
Turistcyklen i og omkring Skagen by.
3. Alene tur – MTB-sporet, Tversted Søerne - Kanestederne og retur, vandreruter,
dyreveksler, cykelruter, lidt singeltrack.
4. 3 MTB-ryttere med lokal erfaring – Bunken Plantage
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BILAG 3 - OVERSIGT OVER STATUS FOR SERVICES
Cykeludlejning
To cykeludlejere i Skagen, Skagen CykelUdlejning og Cykeludlejning Skagen.
Skagen CykelUdlejning giver ikke mulighed for at leje MTBs, mens Cykeludlejning
Skagen tilbyder ægte mountainbikes til kørsel i terrænet.

Bespisning
Ifølge Toppen af Danmark findes der 26 spisesteder i Skagen og omegn, og det
vurderes at være et varieret udbud af restaurationer.

Overnatningssteder i Skagen og omegn
•

Color Hotel: Fokus på cykel i Skagen – engagement til MTB

•

Skiveren Camping: Fokus på MTB og cykling

•

Hotel Plesner: Intet fokus på MTB

•

Skagen Strand Hotel og feriecenter: Minimalt fokus på MTB, dog er de
medlem hos Bed+Bike i Danmark, så der er mulighed for sikker opbevaring af
cykler, tørring af vådt tøj samt udstyr, o.l. jf. Bed+Bike kriterierne. Eneste
Bed+Bike mulighed i Skagen.

•

Danhostel Skagen: Intet fokus på MTB, dog fokus på cykling.

•

Hotel Skibssmedien: Intet fokus på MTB, dog fokus på cykling.

•

Hotel Petit Skagen: Intet fokus på MTB, der er dog pakker som henvender sig
til aktive personer, eksempelvis “Sund+Smuk=DIG!” og “3-2-1 LØB!
Marathon” pakkerne.

•

Foldens Hotel: Intet fokus på MTB, eller cykling.

•

Ruths Hotel: Intet fokus på MTB eller cykling.

•

Aalbæk Gl. Kro: Intet fokus på MTB, dog fokus på cykling.

•

Bunken Strand Camping: Engagement til MTB
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BILAG 4 – SWOT-ANALYSE FOR ØGET MTBTURISME I SKAGEN
STYRKER

SVAGHEDER
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- Tæt på Sydnorge og Nordtyskland
(rejsetid på 4-5 timer)

- Kendskabet til MTB-mulighederne i
Nordjylland er begrænset såvel i Danmark
som i udlandet

- Der findes allerede afmærkede MTBruter i Nordjylland – mange af dem tæt på - Kendskabet til en MTB-rytter hos folk i
overnatningssteder og med flere
Danmark, der ikke selv kører MTB, er
sværhedsgrader
begrænset. Nogen tror stadig, at det kun er
frygtløse, fartglade unge, der kører MTB,
- MTB-ruterne ligger tæt på hinanden (20hvorimod det i dag er alle
60 min i bil), nogle i cykelafstand fra
befolkningsgrupper
hinanden via Nordsøruten
- Med mindre du har en bil, kan det være
- Naturen er som skabt til MTB – flot
svært at komme rundt i Nordjylland med
landskab
din MTB. Der er kun tog til visse dele af
- Du kan køre MTB hele året i Skagen
Nordjylland, og hvordan du får din cykel
med toget er ikke tydeligt. Busserne
- Sporten er i stadig vækst – flere kvinder
medtager ikke cykel – i hvert fald ikke på
begynder at køre, og i alle aldersgrupper,
en måde, hvor man har lyst til at tage sin
hvilket gør det muligt at tiltrække hele
dyre cykel med bussen.
familier gennem sporten, som bliver
længere tid
- Kendskabet hos mange
overnatningssteder og andre turistaktører
- Sæsonudvidelse, specielt i efterår og
til MTB-rytterens behov er begrænset
vinterhalvåret, hvilket giver mulighed for
flere fastansatte i virksomhederne
- Mange ser stadig MTB-turisten som en
niche, og når der tænkes cykelturisme
- MTB-turister skønnes til at haver et
tænkes der ofte tur-cyklisten, som kører
fornuftigt døgnforbrug
på de nationale cykelruter
- Gode rammer for alternative aktiviteter
- Samarbejdet på tværs af de gængse
for MTB-turistens familie
turistaktører, kommunerne og deciderede
MTB-aktører er begrænset
- Skagen har allerede godt fat i norske
turister
- Kun i Rold Skov er der indtil videre
etableret et trailcenter – det er på vej i
- Skagen er en familievenlig destination
Slettestrand. Men der findes ingen visitor
centre som man er vant til Skotland og
kendte MTB- destinationer
- Begrænset antal virksomheder har fokus
på MTB i Skagen
- Intet MTB-laug til at løfte
vedligeholdelsesopgaver
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- Grundproduktet er på nuværende
tidspunkt ikke godt nok
- Nuværende MTB-spor mangler
højdemeter
- 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
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MULIGHEDER

TRUSLER

- Tiltrække danske MTB-kørere til kortere - MTB er ikke så accepteret i Skagens
ophold og forlængede MTB-weekender
skove. Du bliver ikke mødt med samme
smil, som du oplever andre steder i og
- Tiltrække turister som ellers ikke ville
uden for Danmark – derfor kan MTBhave valgt Skagen, men som tager dertil
turisten føle, at han/hun ikke er
på grund af mulighederne inden for MTB
velkommen
- Øget interesse for MTB generelt
- Meget af Skagens natur er præget af
fredninger
- MTB-turisme kan skabe gode
hverdagsrammer, som gør et område
- Andre turister vælger måske et område
attraktivt ikke kun for turisten, men også
fra, fordi de er bange for at MTB-turisten
for potentielle tilflyttere
fylder hele skoven. MTB-turisme kan
- Stort potentiale både fra ind- og udland – skræmme eksisterende turister i Skagens
natur
særligt Norge, hvor MTB-sæsonen er
kortere end i Danmark
- MTB-ruterne skal kunne holde til
rytterne og det øgede pres, som en øget
- Skagen er unik pga. deres andre
sekundære aktiviteter
MTB-turisme vil påføre dem. Dette
kræver skemalagt vedligeholdelse – og
dette kræver folk og penge
- Flere steder i Danmark fokuserer man på
MTB-turisme
- Der findes flere veletablerede MTBdestinationer 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
- 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
- Stærke konkurrenter rundt i Nordjylland
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BILAG 5 – INSPIRATION FRA ANDRE MTBINDSATSER

Rebild

Hvordan var de i
organiseret i
anlægsfasen?

Hvordan er de
organiseret i
driftsfasen?

Hvordan har
de afholdt
udgifter til
anlæg?

Hvordan er
forretningsmodelle
n for driften?

Frivillige i samspil med
Kommune samt Skov &
Naturstyrelsen (NS). NS
stiller maskiner til
rådighed til alt det grove
arbejde samt får kørt
grus og stenmel ud i
skoven til de frivilliges
videre brug. Mindre
maskiner låner/lejer
frivillige hos lokale
entreprenører. Alt andet
arbejde står frivillige
ildsjæle for.

Frivillige i samspil
med Kommune samt
Skov &
Naturstyrelsen (NS).
NS stiller maskiner
til rådighed til alt det
grove arbejde samt
får kørt grus og
stenmel ud i skoven
til de frivilliges
videre brug. Mindre
maskiner låner/lejer
frivillige hos lokale
entreprenører. Alt
andet arbejde står
frivillige ildsjæle for.

Rebild
Kommune har
en meget aktiv
strategi og
understøtter i
høj grad
outdoor
aktiviteter.
Derfor har de
sammen med
NS afholdt
udgiften til
anlæg.

Det lokale erhverv
indbetaler 25 kr. pr
gæst. Skov &
Naturstyrelsen
betaler materialer til
driften af MTBsporet, med støtte fra
Rebild Kommune.

50

Slettestrand

Feriecenter Slettestrand
har anlagt spor siden
2007 i tæt samarbejde
med Naturstyrelsen Thy,
ligesom CyclingNord
også har deltaget i
anlæggelsen af nogle af
sporene.

Feriecenter
Slettestrand
vedligeholder spor i
tæt samarbejde med
Naturstyrelsen Thy.
Derudover tilbyder
Feriecenter
Slettestrand
”sporbyggerkurser”
hvor deltagerne får
praktisk erfaring ved
at arbejde på sporene
i Slettestrand/
Svinkløv Plantage,
hvor også de ansatte
MTB instruktører
vedligeholder og
udbygger spor.
Centret arbejder tæt
sammen med
Naturstyrelsen om at
etablere baner i
området på en måde,
så der ikke opstår
gnidninger mellem
andre brugere af det
naturskønne område.

I 2013
investerede
Feriecenter
Slettestrand i en
landejendom,
som skal
omdannes til et
state of the art
mountainbikece
nter.

Byggesten i
forretningsmodellen:
Målgrupper:
Familie-orienteret
med fokus på Sjov,
leg og læring samt
Det gode liv.
Specialmålgrupper:
Mennesker med
handicaps samt
MTB-entusiaster.
Men også kursus- og
konferenceaktivitet
for virksomheder.
Tjene penge:
Gennem
investeringer i
specialfaciliteter til
handicapturisme,
MTB-turisme og
kursus- og
konferencefaciliteter.
Specialviden
på alle områder gør
centret attraktivt.
Nøgleressourcer:
Kulturbærerne på
stedet – ejerne –
samt personalet, der
rekrutteres gennem
en holdningsbaseret
personalepolitik.
Nøgleprocesser og
ledelse: Specialviden
giver mulighed for
udvidelse af
kundegrundlaget og
forbedret turnover
per kunde.
Familieejet og
familiedrevet i form
af interessentselskab
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og aktieselskab.
Slettestrand har et
state of the art MTBcenter, som i høj
grad er medvirkende
til at gøre stedet
attraktivt for
MTB’ere
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Seven
Stains

Forestry Commission
Scotland igangsatte
7Stanes, først i Mabie
Forest i 2000 og siden
har de udbygget
sporene. 7Stanes er
udviklet i tre formelle
stadier. Fase 1 (20012005): Etablering af
spor og markeder. Fase
2 (2005-2008): Få spor
til at appellere til en
række aldre, evner og
markeder gennem
markedsføring og
services til turister. Fase
3 (2009-2011): Engager
lokale virksomheder
direkte, øge awareness
og styrke mindre
udnyttede ’stanes’

Forestry Commission
Scotland står for at
vedligeholde og
udbygge sporene i
7Stanes. Da Forestry
Commission
Scotland er
finansieret af det
skotske parlament er
7Stanes i høj grad
afhængig af offentlig
finansiering. Al
markedsføring af
7Stanes står CIC for,
og de arbejder tæt
sammen med lokale
aktører, partnere og
virksomheder, for at
gøre 7Stanes så
attraktivt som muligt.
Grundet dalende
offentlig finansiering
arbejdes der på flere
modeller for
sustainable
development, bl.a.
breder de sig ud ved
at have hyret et nyt
sponsorship agentur,
Maximise Sport.

7Stanes er et
projekt og
partnerskab
mellem
Forestry
Commission
Scotland og
flere
organisationer,
bl.a. Scottish
Enterprise
Dumfries and
Galloway,
VisitScotland
Dumfries and
Galloway,
Scottish
Enterprise
Borders,
Dumfries and
Galloway
Council,
Scottish
Borders
Council,
Scottish Natural
Heritage og
Heritage
Lottery Fonden.
Derudover er
det
delfinansieret af
EU.

7Stanes arbejder tæt
sammen med
virksomheder for at
implementere en
række fundraising
initiativer, lige fra
salg af 7stanes
merchandise til
’visitor payback
schemes’, hvor
besøgende som har
nydt opholdet til at
give noget tilbage.
7stanes har oprettet
et ’Community
Interest Company
(CIC)’, som er en
non-profit
organisation som
sørger for
markedsføring, mens
’Forestry
Commission
Scotland’
vedligeholder spor.
Sponsorater er
ligeledes en stor del
af konceptet.
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BILAG 6 – MULIGE FONDE
Som nævnt etableres mange MTB-spor med hjælp fra forskellige fonde, som er med
til at dække anlægsomkostninger forbundet med etableringen. Nedenfor findes en
række fonde, som tidligere har støtte etableringen af MTB-spor på forskellig vis.
Nordea-fonden
Nordea-fonden har tidligere støttet tilblivelsen af MTB spor rundt omkring i
Danmark, blandt andet med 769.000 kr. til et spor ved Egebjerg Bakker16, og med
50.000 kr. til Hareskovens Mountainbike Sporgruppe17. Nordea-fonden har lokale
afdelinger, der kan donere op til 100.000 kr. til lokale tiltag.
Aktionsgruppen Vendsyssel (LAG Vendsyssel)
Kontaktpersonen for Aktionsgruppen Vendsyssel er Tove Fønss, som kan kontaktes
på:
Telefon: 98 90 36 08
Mobil: 21 77 36 08
tf@lag-vendsyssel.dk
Ansøgningsfrister var ikke til at finde.
FriluftsRådet
Ved Friluftsrådet kan der søges midler til “lokalt forankrede friluftsprojekter,
udviklingsprojekter og forskning”. Ansøgningsfrister er 1. marts, 1. juli og 1.
november, med en sagsbehandling på normalt 3-4 måneder fra hver ansøgningsfrist.
Ansøgningsskema findes elektronisk via nedenstående links.
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/tilskud-til-friluftsliv.aspx
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/tilskud-til-friluftsliv/ansoegningsskemaer.aspx
Lokale Grønne Partnerskaber
Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 millioner kr. om året fra 2010-2015 til støtte
for lokale grønne partnerskabsprojekter. I perioden 2010-2015 er der givet tilskud til
etableringen af en lang række MTB spor, så det er helt sikkert muligt at opnå
finansiering igennem denne ordning. Ansøgningsfrister er 1. januar og 1. maj.
Ansøgning til disse midler skal først i høring i kommunens grønne råd for at få en
udtalelse herfra. Herefter sendes ansøgning (inkl. budget) og udtalelse fra kommunens
grønne råd til Naturstyrelsens lokale enhed, som kan findes på
www.naturstyrelsen.dk/lokalt.

16
17

Fond sikrer mountainbike-spor i Egebjerg Bakker, Fyens Stiftstidende, 7. Maj 2015
Nordea Fonden støtter mountainbike-entusiaster med 50.000 kroner, Furesø Avis, 1. september 2015
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Spar Nord Fonden
Spar Nord Fonden ønsker at fremme det lokale foreningsliv samt den videnskabelige
og kulturelle udvikling i Danmark. Fonden har tidligere støttet “fødslen” af MTBMarathon i Skagen og andre kulturprojekter. Ansøgningsfrister: 15. februar, 15. maj,
15. august, og 15. november. Ansøgning sendes elektronisk via deres hjemmeside.
https://www.sparnordfonden.dk/ansoeg-spar-nord-fonden.aspx
Carlsberg Sportsfond
Søg om beløb op til 15.000 kr., så flere får mulighed for at dyrke mere motion og
skabe sociale relationer. Fonden, der er almennyttig, lægger særlig vægt på at give
bevillinger, der kommer mange til gode, fx et fodboldmål, holdtrøjer, en skaterrampe
o. lign. For at komme i betragtning skal ansøger være en klub, forening eller
selvejende institution. Der kan højest søges om 15.000 kr.
http://www.carlsbergsmindelegat.dk/carlsbergsportsfond/Pages/default.aspx
Lokale og Anlægsfonden
Puljen kan søges til projekter mellem 100.000 kr. og 1.200.000 kr. Støttebeløbet er
maksimalt en tredjedel af de samlede projektudgifter - dog maks. 180.000 kr.
http://www.loa-fonden.dk/stoettemuligheder/puljen
DGI
DGI har lavet en liste over diverse nationale fonde, puljer og stipendier med henblik på
kultur- og idrætsprojekter. Hvor mange af disse fonde, puljer og stipendier der har støttet
MTB relaterede aktiviteter er ukendt. Listen findes på nedenstående link.

https://www.dgi.dk/om/samarbejd-med-dgi/fonde-og-puljer/stoetteguiden/kultur-ogidraetsprojekter
Frederikshavn Kommune
Frederikshavn Kommune har en række tilskudsordninger og puljer inden for det
folkeoplysende område, som eventuelt kan søges til Skagen MTB Laugs
foreningsarbejde. Tilskuddene fordeler sig på:
- Aktivitetstilskud
- Lokaletilskud
- Supplerende tilskud, herunder tilskud til trænere- og instruktører, transporttilskud
og tilskud til uddannelse af ledere- og instruktører
- Udviklingspuljen
- Anlægspuljen, herunder energibesparende tiltag
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