
27. - 29. november 2018 i Longyearbyen

GJENNOMFØRES  
MED STØTTE FRA

FRISKE  
FRASPARK

Visit Svalbard vil i samarbeid med våre partnere 
Longyearbyen lokalstyre, Svalbard Næringsforening, 
UNIS og AECO invitere til en aktuell og attraktiv 
reiselivskonferanse i november. Programmet skal 
favne tema og problemstillinger som er på  
reiselivsplakaten høsten 2018.  

Friske fraspark blir en møteplass for kunnskaps-
deling, innsikt og kompetanse – som er viktige  
byggesteiner i en miljøvennlig og fremtidsrettet 
reisemåls- og lokalsamfunnsutvikling.Sett av datoene allerede nå!

FOKUS:  

• Bærekraftig samfunnsutvikling  

• Næringsutvikling

• Reiselivsutvikling 

• Kampen mot havsøppel

• Miljø og sikkerhet

Reiselivskonferansen

www.visitsvalbard.com

http://www.visitsvalbard.com


I 2016 ble Friske fraspark arrangert for første 
gang, og evalueringen viste at det i løpet av 
2 år igjen ville være behov for en slik felles  
møteplass. Hva har skjedd siden forrige  
konferanse, og hvordan byr mulighetene seg 
fram for oss jobber med bærekraftig utvikling 
av samfunn, næringsliv og reiseliv? Kan vi 
fortsatt sparke friskt i fra eller blir det et slapt 
sidespark? 

Friske fraspark skal være med på å definere  
diskusjonen, og det legges opp til bred deltakelse  
fra reiselivsnæring, politikere, forvaltning, 
forskning, organisasjoner og andre med  
interesse for miljøtema og utvikling av  
reisemål og lokalsamfunn.

Foredragsholdere skal velges slik at  
programmet oppleves som relevant for mange 
aktører som har «en aksje» i Svalbardspørsmål 
knyttet til nærings- og reiseliv, og konferansen 
skal være innovativ i både innhold og fasong. 
Ambisjonen er at problemstillingene vi setter 
på agendaen skal være aktuelle  
og interessante også for andre reisemål. 

FRISKE  
FRASPARK

PRAKTISK INFORMASJON
Konferansestart tirsdag 27. november kl 15.00
Konferanseslutt torsdag 29. november kl 13.30
 
Konferansedeltakelse, foredrag og middag
• Konferansedeltakelse inkl 2 lunsjer.... kr 2500
•  Foredrag med Jan Sverre Sivertsen  

i Longyearbyen kulturhus 27. november:  
«Sydpolen - 66 dager med medgang  
og motgang....og Kari Bremnes...» .... kr 100

• Konferansemiddag 28. november ...... kr 500
 
Fly og hotellovernatting:
Fly med SAS t/r Oslo – Longyearbyen  
27.-29. november og 2 netter på  
Radisson Blue Polar Hotel Longyearbyen,  
i enkeltrom inkl frokost. kr 4890

Pakketilbud fra Hurtigruten Svalbard
Send bestilling på epost til  
gruppe@hurtigrutensvalbard.com  
med navn, mobil, evt tilknytningsfly og allergier.
Frist for bestilling er 2. september 2018. 
Tilbudet gjelder så langt kapasiteten rekker.  
Ønsker du å reise fra en annen flyplass  
kan forespørsel sendes til Hurtigruten Svalbard.

Følg med:
Aktuell og oppdatert informasjon om  
konferansen finner du HER
Programmet oppdateres kontinuerlig 

www.visitsvalbard.com

MELD DEG PÅ HER!
Frist 1. november 2018

GJENNOMFØRES  
MED STØTTE FRA
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