Inbjudan till
Branschdagar Häst Framtidens besöksnäring
19 - 20 mars 2020 på Kalmartravet
Vad behöver vi tänka på och göra för att förbereda oss för framtidens besöksnäring? Vad vill besökarna ha? Hur kan vi utveckla våra verksamheter och vara
öppna för möjligheterna? Hur lyckas vi tillsammans? Vad finns det för restriktioner för utomhusaktiviteter? Hur kan besöksnäringen utvecklas med hästen
som huvudrollsinnehavare?
Välkommen till två inspirerande dagar där vi lyssnar på föredrag, diskuterar
med varandra, nätverkar och får goda inspel och idéer - helt enkelt dagar du
inte får missa!
Är du tävlingsarrangör? Driver du en hästverksamhet? Är du outdoorentusiast? Har du
ridskola? Är du politiker eller tjänsteman på kommunen? Jobbar du med trav? Är du sportryttare? Har du en turismverksamhet? Arbetar du med hästsport för många? Anordnar du
turridning? Då är det här träffen för dig!

Anmälan senast den 9 mars till
Maria Hjelm Nilsson
Projektledare Häst i Sydost
Telefon 070 - 870 98 54
maria.hjelm.nilsson@lrf.se
Ange faktureringsuppgifter, e-post
och mobilnummer i anmälan samt
ev. specialkost eller allergier.
Kostnad
500 kr inklusive lunch och
middag (inkl. moms)
För mer info
Maila Maria Hjelm-Nilsson
maria.hjelm.nilsson@lrf.se

Lantbrukarnas Riksförbund www.lrf.se | februari 2020

Program - 19/3
Moderator - Carl Dyrendahl, LRF Häst
med reservation för ändringar

09.30 Vi börjar med en fika
10.00 Inledning
Andreas Danielsson - Kalmartravet, Annika Aronsson - Agria, Maria Hjelm-Nilsson - Häst i Sydost/LRF Sydost
11.00 Med hästen i huvudrollen inom evenemangs- och idrottsturism
Hur utbrett och befäst är det i vårt område/Sverige? Vad bidrar det till/med?
Ylva Larsson, Smålands Ridsportförbund
Andreas Danielsson, Kalmartravet
Louise Lindberg, Islandshäst
12.15 Lunch
13.00 Vad och vilka är viktiga för att skapa en bra grund för evenemang och aktiviteter?
Kundfokus och att förstå kundens fokus
Hur skapar man hållbara samarbeten med sponsorer? Agria
Varför vill man ”hänga” med Team Westholm? Jörgen Westholm, Team Westholm
14.30 Tro på din idé ock kämpa för den!
Från litet lokalt evenemang till ett av världens största!
Stefan Jonsson, turismchef Kalmar kommun

Vad kommer folk
att vilja ha i
framtiden?

15.30 Fika
15.45 Satsningar med framtiden för sig!
Vad gör dom för att lyckas?
Claes Hedman, Grevagården Hästsportcenter
Louise Lindberg – Mönsterås Horse arena - framtiden!

?

17.00 Framtidsspaning och paneldiskussion med:
Linda Algotsson – Fälttävlan/ridsport
Andreas Danielsson - Kalmartravet
Claes Hedenman, Grevagården
Thomas Davidsson, Näringslivschef Kalmar Kommun
Louise Lindberg - Islandshästar.
18.00 Mingel med förfriskningar i baren
19.00 Gemensam middag

Hur
viktig är
anläggningen/
omgivningen/värdskapet för besökarnas
upplevelse, tävlande såväl som
publik?
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?

Vad
tror du det
behövs göras
för att möta
framtidens
behov?

?

Hur viktiga är
aktörerna (ryttare/kuskar/hästar/
idrottsutövarna) för
besökarnas upplevelse?

Vad är din
unikitet/USP
som har gjort
att det fungerar?

Program - 20/3
Moderator - Carl Dyrendahl, LRF Häst
med reservation för ändringar

08.30 Vi börjar med en fika
09.00 Godmorgon och välkomna!
09.05 Framtidssatsning där naturen är vårt arbetsrum
Viktiga delar i utvecklingsprocessen
Vad gör vårt område attraktivt? Oskar Wijk VD, Destination Småland
Vilka lagar och regler är det som gäller för verksamhet på annans mark? Carin Hoflund, äganderättsexpert
LRF Sydost
Hur anpassar vi verksamheten när företaget växer? Anni Christina Equestrian
11.15 Affärsutveckling inom besöksnäringen, där häst ingår i programmet
Oskar Lind, affärsutvecklare besöksnäring, Region Kalmar län
11.50 Samverkan för ökad attraktionskraft
Hur samordnar man flera aktörer i ett område för att maximera möjligheterna?
Cecilia Henriksson och Pernilla Colhag, Destination Häst i sydöstra Skåne
Sveriges friluftskommun 2019 - Olofströms kommun, Filip Wägbo projektledare
13.00 Sammanfattning av moderator Carl Dyrendahl
13.15 Branchdagar Häst avslutas med gemensam lunch

Ett stort tack till vår
sponsor Agria och till
Kalmartravet som har
möjliggjort de här
branschdagarna!
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Hur kan vi
samverkan med
andra aktörer för
att lyfta helheten
till helt andra
höjder?

Föreläsare
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Stefan Johnson, Turismchef Destination Kalmar
stefan.johnson@kalmar.com
070-249 24 95
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Annika Aronsson, Agria - säljchef Mitt
annika.aronsson@agria.se
070-219 81 39
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Linda Algotsson
lindaalgotsson@live.se
070-318 44 58
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Thomas Davidsson, näringslivschef Kalmar
kommun
thomas.davidsson@kalmar.se
0480-45 00 61
Carin Hoflund, LRF Sydost
carin.hoflund@lrf.se
073-311 80 62

Oskar Lind, Region Kalmar län
oskar.lind@regionkalmar.se
0480-44 83 48
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Cecilia Henrikson
cecilia.henrikson@sjobo.se
070-834 17 35
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Anni Christina Equestrian
info@annichristinaequestrian.se
070-923 64 41
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Oskar Wijk VD, Destination Småland
oskar.wijk@destinationsmaland.se
0470-73 32 73

Louise Lindberg
louise@agrohest.se
070-292 20 46
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Claes Hedenman, Grevagården
Hästsportcenter AB
grevagarden@telia.com
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Filip Wägbo, Olofströms kommun
Sveriges friluftskommun 2019
filip.wagbo@olofstromsnaringsliv.se
070-910 68 38
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Jörgen Westholm
jorgenw@teamwestholm.com
070-342 64 14
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Ylva Larsson, Smålands Ridsportförbund
smaland@ridsport.se
ylvasnet@netscape.net
070-308 10 24
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Carl Dyrendahl, LRF Häst
carl.dyrendahl@lrfkonsult.se
072-160 38 40
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Maria Hjelm-Nilsson, LRF Sydost
maria.hjelm.nilsson@lrf.se
070-870 98 54
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Andreas Danielsson, Kalmartravet
andreas.danielsson@kalmar.travsport.se
070-822 19 14
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Pernilla Colhag
pernilla.colhag@sjobo.se
070-834 17 34

