
Inngangen  
til snøeventyret!

8     perspektiv
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Internasjonal   
smeltedIgel

Besøk snøhotellet
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teKSt InGer LIse KontochrIstos

Den lille grensebyen Kirkenes helt øst i Norge har fastboende 
fra over 70 nasjoner. Her kan du boltre deg i heftige  

aktiviteter hele året, men gå ikke glipp av kongekrabben!
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d
enne arktiske byen med 
knapt 4000 innbyggere 
er temmelig eksotisk for 
de fleste. Kirkenes ligger 
nemlig ytterst i Norge, på 

grensen mot Russland, og her er det 
et yrende liv året rundt. Kirkenes er en 
internasjonal smeltedigel med innbyg-
gere fra rundt 70 land, noe svært få byer 
av denne størrelsen kan skilte med. 

– It’s the Arctic bug – once you get 
bitten, you are hooked, forklarer tyske 
Robin, som jobber med huskyene på 

Kirkenes Snowhotel. Han skulle bare 
jobbe én sesong her for flere år siden, 
men ble værende. Han kan ikke tenke seg 
et bedre sted å leve enn i Kirkenes. 

Vil du ha en helt spesiell start på 
oppholdet, bør du bestille huskytaxi fra 
flyplassen. På denne taxien er fire hjul 
og ratt  byttet ut med 36 poter og meier. 
Huskytaxien fra Kirkenes Snowhotel 
tar deg fra landingsstripa til snøhotellet 
gjennom ville, snødekte fjellområder og 
skog, og i en hel time får du nærkontakt 
med den arktiske naturen som Finnmark 

BreddegrAd 69°43’37’’ n
lengdegrAd 30°02’44’’ ø

KIrKenes

Fakta
Kirkenes fikk bystatus i 1998. 
Byen ligger på en halvøy 
langs Bøkfjorden, en arm av 
Varangerfjorden. 

Etter 2. verdenskrig stod det 
kun 13 hus igjen i byen.

Kirkenes er endepunkt både for 
E6 og Hurtigruten. Tidligere var 
hovednæringen gruvedrift, nå 
er det turisme.

Antall innbyggere i byen: 3500
Antall innbyggere medregnet 
byområder: 7200

Mørketid:  
21. november - 21. januar
Midnattssol: 18. mai - 26. juli

Kirkenes Lufthavn ligger cirka 
14 km fra sentrum.

10     perspektiv

r u n d t  i  n o r g e
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er så kjent for.  Og dette er bare starten 
på opplevelsene som venter.

KULINARISK OPPLEVELSE Konge-
krabbesafari er noe av det aller mest 
populære Kirkenes har å by på. Faktisk 
har turister kommet ens ærend fra 
Malaysia for å være med på denne kuli-
nariske opplevelsen. Kirkenes Snowhotel 
arrangerer safari året rundt. Om vinteren 
henter du krabben opp fra et hull i isen, 
om sommeren tar de deg ut til krabbetei-
nene med RIB. 

Det er primitivt tilfredsstillende å fange 
sin egen mat. Den blodferske krabben 
spreller med klørne idet den blir dratt opp 
av vannet, og prøver umiddelbart å stikke 
av. Med ett blikk skjønner du hvorfor dette 
er kongen av alle krabber. Klør like lange 
som en voksen manns underarm stikker 
ut i alle retninger fra hodet, som er på stør-
relse med en tallerken. Ikke rart de har fått 
rojal status der nede på havbunnen. Ronny 
Østrem, som driver Kirkenes Snowhotel, 
har imidlertid stålkontroll på de kavende 
klørne, og setter rutinert en stopper for 

krabbenes forsøk på å krabbe tilbake dit 
de kom fra. Minutter senere er de enorme 
sjødyrene klare for tilberedning. 

AU NATURELL  I nord er folk vant til å 
gjøre ting enkelt, og det gjelder også for 
krabbespising. Her er det ingen fancy 
Michelin-stjernetakter, bare ren, ekte og 
nyfanget mat. Fangsten lages til på en 
nesten banalt enkel måte. Krabbeklørne 
(det store hodet er ikke spiselig) dampes 
i en kasserolle med ferskvann og salt i 
nøyaktig 16,5 minutter. Den aller beste 

perspektiv     11perspektiv     11

opptil

10 KG

konge- 
krABBen

veier
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måten å spise kongekrabbe på, er med 
brød, ekte meierismør (margarin er fy-fy, 
ifølge Østrem), majones og sitron. Fersk 
sjømatlukt brer seg rundt bordet, og vi 
sitter andektige som førskolebarn og 
venter på å få klørne lagt på fatet. Den 
tidligere livlige praten rundt bordet går 
over i nesten total stillhet. De eneste 
lydene kommer fra iherdig tygging ispedt 
“mmmmm” og “wow”. Det silkemyke 
krabbekjøttet kommer virkelig til sin rett 
med enkelt tilbehør. Det aller gjeveste 
krabbekjøttet, eller indrefileten om du vil, 
sitter i overgangen mellom hodet og kloa. 

Til slutt går flere av oss over til å maule 
grådig alt kjøttet vi klarer å skrape ut av 
de rosa, harde klørne – uten å bry oss så 
hardt om tilbehøret. Vi har tross alt fått 
beskjed om å spise alt vi klarer. Men i lik-
het med Jesus, som mettet en haug med 
folk med to fisker og fem brød, metter 
Ronny de åtte gjestene så grundig med 
fem krabber at mange av oss omtrent 
krabber til båten etterpå. 

INNFLYTTERE  Kongekrabben er opprin-
nelig russisk, og er et av de tydelige teg-
nene på at Kirkenes er en ekte grenseby. 
På land skjønner vi også at vi er ved 
norsk veis ende. Veiskiltene er på kyril-
lisk (russisk) og norsk, og mange av dem 
som bor her, har såkalt grenseboerbevis 
som gjør at de slipper visum for å dra inn 
til Russland. Langs havnene ligger skip 
med russiske navn på rekke og rad. 

Grensen ligger 9 km fra sentrum, og der 
folk lenger sør i Norge drar på harry-han-
del til Sverige, er det ivan-handel i Nikel 
og Murmansk som gjelder her. Storbyen 
Murmansk med 250 000 innbyggere lig-
ger få timer unna, og mange fra Kirkenes 
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vIsste 
d  at...

2. verdenSkrig 

FRIGJORT
3000 personer skjulte seg 

i Bjørnevatn-gruvene i 
flere måneder på slutten 

av krigen, og at de som  
de første i Norge ble 

frigjort av russerne?

nytt 

NAVN
Kirkenes tidligere  

het Piselvnes? I 1862  
ble det bygget en kirke  

på neset og byen fikk  
da navnet Kirkenes.

kJendiS

KJÆRLIGHET
Skuespilleren  

Renée Zellwegers 
(”Bridget Jones”)   

mor er fra Kirkenes? 
Skuespillerens 

 foreldre møttes på 
Hurtigruten. 

Foto: FaKSimile 

Kongekrabben er også kjent som 
kamtsjatkakrabbe og russerkrabbe.
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drar dit på storbyferie. Forholdet mellom 
russerne og nordmennene er svært har-
monisk i Kirkenes, og rundt åtte prosent 
av befolkningen i Kirkenes er russere. 

En annen innvandrer i det mangekul-
turelle Kirkenes er huskyen. Disse hun-
dene er populære trekkdyr på grunn av 
den slanke, sterke kroppen og de kjappe 
potene. Rundt 150 av dem holder hus hos 
Kirkenes Snowhotel, og vi får bli med den 
danske hundeføreren Jens og de topp-
trente hundene Snipp, Snute, Ganda, Mali, 
Sota, King, Josef og Dynamitt på sledetur 
på fjellene rundt byen. 

TIL POTS OVER FJELLET  Med det sam-
me de firbente får øye på sleden, starter 
et hylekor blant de ivrige hundene, og de 
tramper ekstatisk rundt i snøen mens de 
venter på klarsignal fra Jens til å sette av 
gårde. Og når 32 lynkjappe poter trekker 
i samme retning, går det fort. Vi suser 
oppover snødekte skråninger mens den 
myke snøspruten pisker oss lett i ansik-
tet. Lyden av halsende hunder og svisjing 
fra meiene står godt til den varme sola og 
den nesten blendende hvite snøen. 

Vel oppe på fjellet får hundene en vel-
fortjent pust i bakken mens vi beundrer 
utsikten. Du kan nesten høre en knappe-
nål falle.  

– Det er ikke mye som topper dette 
for meg, bare se deg rundt, sier vår dan-
ske hundefører. Og mens hundene ruller 
rundt og koser seg i snøen, er det som 
om stillheten låser blikket fast mens vi 
skuer utover. 

FLYALARM OG HELTER  Langt der nede 
ligger husene i byen – sett fra høyden er 
de på størrelse med Monopol-hus. Og 
mens vi nyter stillheten, går tankene 70 

hunder 
av rasen 

husky er 
opprinnelig 

en russisk 
“innvandrer”.

Fo
t

o
: in

G
e

r
 l

iS
e K

o
n

t
o

C
h

r
iS

t
o

S

Fo
t

o
: in

G
e

r
 l

iS
e K

o
n

t
o

C
h

r
iS

t
o

S

Fo
t

o
: F

r
o

D
e K

r
iS

t
ia

n
S

e
n

/n
o

r
D

n
o

r
G

e
.C

o
m

Fo
t

o
:  K

ir
K

e
n

e
S S

n
o

W
h

o
t

e
l

Det er primitivt 
tilfredsstillende å 
fange sin egen mat.
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Start oppholdet på Kirkenes Snowhotel med huskytaxi fra flyplassen!
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Gjør deg klar til å suse av gårde med hundespann.

14     perspektiv14     perspektiv

år tilbake i tid, til Andre verdenskrig, da 
flyalarm var dagligdags og bombene reg-
net over byen. De fleste husene er nem-
lig bygd opp igjen etter krigen, det var 
bare et titalls hus igjen da freden kom. 
Resten av byen var jevnet med jorden. 
Kirkenes hadde den triste rekorden av 
å være den andre mest bombede byen i 
verden under krigen, kun slått av Malta. 

Tyskerne invaderte med Russland som 
mål. Russerne besvarte med å bombe 
tyskerne, og lokalbefolkningen ble så og 
si fanget i skuddlinjen. Over 1000 ganger 
lød flyalarmen, og de krigstrøtte sivile 
hadde bare ett å gjøre; komme seg for-
test mulig til tilfluktsrommet. Rundt 350 
bombetokt ble de utsatt for, og de levde 
med frykten dag og natt. 

r u n d t  i  n o r g e

ANDERSGROTTA  At de i det hele 
tatt hadde et tilfluktsrom, kunne de 
takke ingeniøren Anders for. Han bygde 
Andersgrotta med utstyr fra gruvene 
og med hjelp fra frivillige, for opprinnelig 
fantes det bare tilfluktsrom for de tyske 
militære. Og heldigvis var han forutse-
ende nok til å gjøre tunnelen stor; over 
2000 personer fikk plass, men de hadde 
verken naturlig lys eller tilgang på oksy-
gen utenfra der de stuet seg sammen 
og ventet på at drønnene fra bombene 
skulle gi seg. Heldigvis varte ikke tok-
tene særlig lenge, for de hadde bare nok 
oksygen til å være inne i tunnellen i 30 
minutter.

Det er lett å tenke seg at Kirkenes 
kunne mistet langt flere enn de få perso-
nene som døde under bombingen, hadde 
ikke Anders tatt hakken i egne hender. Og 
nettopp Andersgrotta står i dag som et 
symbol på et Kirkenes som nektet å la seg 
kue. Etter krigen klarte de faktisk å bevare 
et godt forhold til både russere og tyske-
re. For riktignok var det russiske bomber 
som regnet over Kirkenes, men det var 
også naboene i øst som frigjorde byen. 

MINUS FIRE  Vi slipper heldigvis å til-
bringe natten i gruver eller tilfluktsrom. 
Kirkenes har flere hoteller å velge blant. 
På Kirkenes Snowhotel bytter du ut 
komfortable senger og minibar med 
sovepose natt i minus fire grader og 
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når 32 lynkjappe 
poter trekker i samme 

retning, går det fort.

villmarksrestauranten er verd et besøk.
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drinker fra isbaren. Fryse gjør du ikke, 
soveposen er beregnet for minus 30 
grader, og alle gjestene må gjennom 
en sikkerhetsdemonstrasjon som viser 
hvordan du unngår å bli kald i løpet av 
natten. Minus fire kan kanskje høres 
kaldt ut, men det er merkelig komforta-
belt og friskt, noe det gjerne blir med snø 
på alle kanter. 

I den ene enden av hotellet er det 
varmeområde med badstu, dusjer og 
toalett, og middagen med sprellferske 
lokale råvarer inntar vi på Låven, som 
er nettopp det; en ombygd låve, med 
inngang fra hotellet. I innhengningen 
utenfor hotellet holder flere rein hus, 
deriblant en helt kritthvit en. 

Snøhotellet bygges opp hver vinter 
og smelter hver vår. Og hvert år kommer 
profesjonelle isskulptører helt fra Harbin i 
Kina for å smykke ut hotellet med iskunst. 
Folk farter fra alle verdenshjørner for å få 
sove på hotellet. Vi hadde selskap av åtte 
indere. Nok et tegn på at grensebyen i øst 
er hakket mer internasjonal enn de fleste 
andre norske småbyer. n

på snøhotellet

-4° C

temperAtur
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wideroe.no

Widerøe har daglige 
avganger til Kirkenes 
fra tromsø og flere 
byer i nord-norge.  
med en kjapp 
mellom landing  
eller tre er det gode 
forbindelser fra  
hele landet. 

På wideroe.no kan 
du enkelt bestille 
flybilletter til alle 
reiser i norge – og ut 
 i den store verden. 
trenger du hotell 
eller leiebil, finner du 
alltid gode tilbud på 
våre hjemmesider. 

mer om 
reisen

pAsVIKtUrIst
turoperatør som setter 
sammen opplevelsespakker 
i Kirkenes og russland 
(blant annet dagsturer til 
russland). 
pasvikturist.no

thon hotel 
KIrKenes

Byens største konferanse-
hotell ligger midt i sentrum. 

hotellet har egen restau-
rant med lokale råvarer på 
menyen. De har også egen 

kongekrabbemeny. 
thonhotels.com

Blant is og snø

GApAhUKen 
restAUrAnt

ligger ved grensen til 
russland. har også kurs- 

og konferanselokale for 
opptil 110 personer. 

overnatting på Sollia 
Gjestegård. De har også 

hytteutleie. Åpen for alle i 
sommersesongen (midten 

av juni til slutten av 
august) og for grupper på 
bestilling resten av året.

storskog.no

BArents sAFArI toUrs  
tilbyr elvebåtsafari opp Pasvikelva, kongekrabbe-
safari, skutersafari og atv-safari om sommeren. 
barentssafari.no

KIrKenes 
snowhotel 
overnatt i selve snøhotellet 
eller i de svært komfortable 
lux-hyttene ved siden av. 
Spis på snøhotellets egne 
restauranter Gabba, låven og 
Bingen. tilbyr kongekrabbe-
safari, hundekjøring, skuter-
turer og nordlysturer, samt 
dagsturer/overnattingsturer 
til russland. Åpent fra 20. 
desember til 20. april.
kirkenessnowhotel.com

scAndIc KIrKenes 
hotellet har egen restaurant og bar  

og ligger midt i sentrum. tilbyr  
også sauna og svømmebasseng. 

scandichotels.com
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THE POWER 
OF BEING
UNDERSTOOD

© RSM 2015

RSM Communication Guidelines - Phase 1
Released July 2015

Restricted access, not for general distribution

RSM er et av Norges ledende revisjons- og rådgivingsselskap. Vi er 140 kompetente og motiverte ansatte på våre kontorer i Oslo og Hordaland.
Våre tjenester omfatter blant annet revisjon og rådgivning knyttet til regnskap, skatt/avgift, transaksjoner, risikostyring, informasjonssikkerhet og misligheter. 
Vi er medlem av RSM International, et nettverk med over 730 kontorer og 37.500 ansatte i 110 land.

Samme ambisiøse miljø,
og et skritt foran

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS har skiftet navn til 
RSM Norge AS. Vi ønsker å være en raus arbeidsgiver 
som fokuserer på motiverte medarbeidere og fornøyde 
kunder. Ambisjonene våre står ved lag og vårt faglige 
mål både nasjonalt og internasjonalt er hele tiden å 
være et skritt foran. 
Våre leveranser skal være et resultat av godt 
samarbeide og være av høy kvalitet. 
Internasjonalt er vi medlem av et verdens-
omspennende nettverk av uavhengige 
revisjons- og rådgivningsfirmaer.

Opplev å bli sett og forstått.
Opplev RSM.

rsmnorge.no
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Vinter og jul på Røros
       Duften av tradisjonsrik julemat …
                                Lyden av forventningsfull barnelatter … 
                   Kulda som napper i kinnene dine …

Jul på Røros
På Røros går vinterdrømmen din i oppfyllelse og i førjulstiden 

er stemningen helt magisk.

Besøk de koselige butikkene i hjertet av verdensarven.

Ta en sparktur i gata eller lek eventyrer bak en hundeslede 

– der all sivilisasjon er glemt så snart den forsvinner i den 

snøhvite horisonten bak deg.

Hva er vel mer romantisk enn å sitte i en hesteslede som 

går langs historiske ferdselsveier etter gruve- og seterdrift, 

eller gjennom Rørosgatene?

Rørosregionen og Nord-Østerdalen byr på et vell av 

oppkjørte skiløyper, så spenn på deg skiene og nyt den 

friske herlige fjell-lufta.

 

Lokalmat i rørosregionen
Som rørosingen, så er også rørosmaten ekte vare. Den rike 

mattradisjonen, ny som gammel, er en stor del av opplevelsen 

for deg som skal besøke regionen vår. Maten har smak av 

det rene, det uberørte, akkurat som naturen den kommer fra. 

Juleeventyret på Røros er nostalgi, magi, ekte og rørende! 

Blått lys over vidda
Når vidda pakkes inn i det blå lyset, står du bak hundesleden 

som tar deg ut i den spektakulære vinternaturen. 

For hundene er dette selve livet, og gleden ved å ta med 

deg på tur, er stor.

Sledeturen bak hundene ender på en varm hytte der du får 

føle på det tradisjonelle norske hyttelivet, med vedfyring 

og brettspill i hyggelig selskap. Med deg i sekken har du 

lokale råvarer, en oppskrift og råd om tilbereding direkte 

fra kokken. Med en lokalmatopplevelse du selv har laget, 

vil du kjenne på roen og stillheten i Røros-naturen mens 

blåtimen sakte blir til kveld.

For mer informasjon og booking: roros.no

Større arrangement i vinter:

3. – 6. desember: Julemarked på Røros, www.julemarkedroros.no

5. februar: Femundløpet, www.femundlopet.no

16. – 20. februar: Rørosmartnan, www.rorosmartnan.no

11. – 16. mars: Vintervukku på Os, www.roros.no

17. – 20. mars: Vinterfestspill i Bergstaden, www.vinterfestspill.no
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BArents speKtAKel  
arrangeres neste gang under Barentsdagene 2016. 

Festivalen byr på kunst, performance art,  
dans, litteratur, seminarer, konserter og  

utstillinger, og setter fokus på samarbeid på  
tvers av den norsk-russiske grensen. 

barentsspektakel.no

GrenselAndsMUseet 
Utstillingene omfatter krigsutstilling med  

restaurert russisk kampfly, illusjin 2, fra  
2. verdenskrig, og utstilling om a/S Sydvaranger. 

varangermuseum.no 

sKUtertUr 
Bli med til namdalen Wilderness Park, et gårdstun 

fra 1800-tallet med restaurant og overnatting for 
grupper. om sommeren fraktes man hit med båt. 

kirkenessnowhotel.com
namdalenwilderness.no

IVAn-tUr 
Besøk Kirkenes’ nabobyer i russland; nikel og 
Zapolyarny. Dagsturen inkluderer sightseeing, besøk på 
marked og i butikker, besøk på et klosteranlegg og lunsj.
pasvikturist.no  

GrUVesIGhtseeInG 
i området rundt Bjørnevatn kan du se det enorme gruve-
området og få innblikk i historien. ikke gå glipp av norges 
tyngste busskur – en 14 tonns lasteskuffe snudd opp-ned. 
pasvikturist.no

GrottetUr 
andersgrotta var tilfluktsrom for lokalbefolkningen 
under krigen. Gå gjennom de dystre tunellene og opplev 
hvordan det må ha vært å skjule seg under bakken mens 
bombene drønnet over byen. omvisning kl. 11 om somme-
ren, resten av året på bestilling for grupper på minimum 
10 personer. omvisningen inkluderer film om Kirkenes i 
krig, basert på arkivopptak og nyinnspillinger. 
kirkenessnowhotel.com

Guide t i l  Kirkenes og omegn 
Andre ting man kan se og gjøre
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Fra konsert med Katzenjammer under Barents Spektakel 2015.
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Vinter og jul på Røros
       Duften av tradisjonsrik julemat …
                                Lyden av forventningsfull barnelatter … 
                   Kulda som napper i kinnene dine …

Jul på Røros
På Røros går vinterdrømmen din i oppfyllelse og i førjulstiden 

er stemningen helt magisk.

Besøk de koselige butikkene i hjertet av verdensarven.

Ta en sparktur i gata eller lek eventyrer bak en hundeslede 

– der all sivilisasjon er glemt så snart den forsvinner i den 

snøhvite horisonten bak deg.

Hva er vel mer romantisk enn å sitte i en hesteslede som 

går langs historiske ferdselsveier etter gruve- og seterdrift, 

eller gjennom Rørosgatene?

Rørosregionen og Nord-Østerdalen byr på et vell av 

oppkjørte skiløyper, så spenn på deg skiene og nyt den 

friske herlige fjell-lufta.

 

Lokalmat i rørosregionen
Som rørosingen, så er også rørosmaten ekte vare. Den rike 

mattradisjonen, ny som gammel, er en stor del av opplevelsen 

for deg som skal besøke regionen vår. Maten har smak av 

det rene, det uberørte, akkurat som naturen den kommer fra. 

Juleeventyret på Røros er nostalgi, magi, ekte og rørende! 

Blått lys over vidda
Når vidda pakkes inn i det blå lyset, står du bak hundesleden 

som tar deg ut i den spektakulære vinternaturen. 

For hundene er dette selve livet, og gleden ved å ta med 

deg på tur, er stor.

Sledeturen bak hundene ender på en varm hytte der du får 

føle på det tradisjonelle norske hyttelivet, med vedfyring 

og brettspill i hyggelig selskap. Med deg i sekken har du 

lokale råvarer, en oppskrift og råd om tilbereding direkte 

fra kokken. Med en lokalmatopplevelse du selv har laget, 

vil du kjenne på roen og stillheten i Røros-naturen mens 

blåtimen sakte blir til kveld.

For mer informasjon og booking: roros.no

Større arrangement i vinter:

3. – 6. desember: Julemarked på Røros, www.julemarkedroros.no

5. februar: Femundløpet, www.femundlopet.no

16. – 20. februar: Rørosmartnan, www.rorosmartnan.no

11. – 16. mars: Vintervukku på Os, www.roros.no

17. – 20. mars: Vinterfestspill i Bergstaden, www.vinterfestspill.no
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Opplevelser i Alt a

MER sNø OG Is
 

Sorrisniva igloo hotel i alta er norges største snøhotell og har blitt bygget hvert år siden år 2000. 
Åpent fra starten av januar til cirka midten av april. egen restaurant og iskapell. 

sKUtersAFArI på VIddA  
turen går langs den gamle handelsveien mot Karasjok.  

Kan bestilles fra 6. januar til 15. april.  
sorrisniva.no

northern lIGhts hUsKy Kennel 
tilbyr hundekjøringsturer som varer i alt fra noen timer til  

fem dager, og der du også får kjøre din egen hundeslede!  
northernlightshusky.com

nordlystUrer 
jakt på nordlyset med snøskuter, buss eller til fots på den  
islagte altaelva.  
sorrisniva.no  

elVeBåtsAFArI 
om sommeren arrangerer Sorrisniva elvebåtsafari opp altaelva. 
turen går gjennom nord-europas største canyon, alta Canyon.  
sorrisniva.no

les mer om nordlysbyen alta på 
visitalta.no
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Utvikler ledere!
nnl ble etablert i 1986 som en stiftelse under  
navnet Stiftelsen Nordnorsk Lederutvikling.  
I dag er nnl et anerkjent og sterkt fagmiljø 
innen ledelse- og organisasjonsutvikling.  
Gjennom 30 års erfaring har vi Norges  
mest erfarne programledere som jobber  
med alle bransjer, offentlig og privat 
virksomhet – i alle størrelser.

www.nnl.no

nnl – senter for lederutvikling

- gir innsikt, ferdigheter, verktøy og nettverk. 
Styrk ditt lederskap

Hovedprogrammet
Bli en bedre toppleder

for team, - linje og mellomledere.  
med mulighet for 20 studiepoeng.

LedeLSe i Front
Kunnskap og energi i lederrollen!

- med naturen som ramme kombinerer vi 
ledelse med faglig og personlig utvikling.

opptur
Norges friskeste lederprogram!

tuSenviS av Ledere  
Har deLtatt på våre 

LederutvikLingS- 
programmer.

Blir dU  
den neste? 
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