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KUNDESEMINAR 

 ALTA, 19.-20. APRIL 2023 
I neste øyeblikk befinner du deg midt i den arktiske villmarken. 

 
Program 

 

ONSDAG 
 

TORSDAG 

09.25-11.25 Oslo til Alta (Norwegian) 07.30 Frokost Scandic Alta 
11.40-12.20 Tromsø-Alta (Widerøe) 08.30 Seminar 
13.00-18.00 Valgfri aktivitet inkl. lunsj 11.30 Lunsj 

Scootertur på Finnmarksvidda 12.30 Seminar 
Hundekjøring 14.00 Seminarslutt 

Middag på Sorrisniva 15.50-18.50 Alta til Oslo (Widerøe og SAS) 
Overnatting Scandic Alta 

 
15.50-16.30 Alta til Tromsø (Widerøe) 

 

Onsdag 19. april 
 
Ankomst Alta 
11.25 og 12.20 Transport fra Alta lufthavn via sentrum til valgt aktivitet. Siden vi bringer 

deg rett til villmarka etter landing vil det være lurt å tenke på løst og ledig tøy allerede før 
avreise.  
 
«Først til mølla»-prinsipp ved påmelding. Mulighet for å delta kun torsdag. 
 

13.00-18.00 
Valgfri aktivitet: 
 

SNØSCOOTERTUR PÅ FINNMARKSVIDDA  

Transport til Sorrisniva der vi får servert fiskesuppe. Etter lunsj vil vi få utdelt scooterdress, 
sko, hansker og hjelm og motta opplæring og sikkerhetsinstruksjoner. Kjenn på spenningen 
mens du kjører snøscooter gjennom det varierte landskapet i skogen og opp til den vidåpne 
Finnmarksvidda. Turen går til Jotka Fjellstue, ca. 30 kilometer fra Sorrisniva. Der nyter vi 
vafler og kaffe før retur til Sorrisniva. Du vil oppleve total stillhet når vi stopper på vidda og 
får se de skiftende arktiske lysforholdene. Lyset endrer seg dramatisk i løpet av sesongen, fra 
polarnettene til det blendende solskinnet når våren nærmer seg. Anbefaler klær etter vær, 
gjerne ullundertøy + mellomlag i ull/fleece. Husk at du sitter stille på scooteren – i fart!  
Kapasitet: 20 personer - to stk. pr. scooter.  

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/alta/scandic-alta
https://www.sorrisniva.no/no-experience-categories/snoscooter-opplevelser
https://www.sorrisniva.no/experiences
https://jotka.no/
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HUNDEKJØRING LANGS ALTAELVA 

Transport til Trasti & Trine der vi starter med to-retters lunsj. Vi lover en kortreist og unik 
matopplevelse i flotte omgivelser. Etter lunsj får vi låne vinterdress, votter, lue og sko før en 
kort opplæring i hvordan kjøre hundeslede. I hundegården står glade Alaska huskyer og 
venter på oss. Når alt er klart, åpnes porten og vi kjører ut i skogen med en erfaren 
hundekjører i tet. Turen går i skogen, gjennom åpent landskap og langs Altaelva. Vi kjører to 
og to sammen, der én sitter i sleden og med mulighet for å bytte underveis. Transport til 
Sorrisniva etter turen for forfriskninger og avslapping i peisestuen. 
Anbefaler klær etter vær, gjerne ullundertøy og eventuelt mellomlag i ull/fleece. 
 

Middag Sorrisniva 
Felles 3-retters middag i Lavvu-restaurant på Sorrisniva.  
Antrekk: svært avslappet. 
Transport til Scandic Alta 

 

Torsdag 20. april 
 
Møterom Scandic Alta 

VELKOMMEN Nytt fra Ishavskraft 
 
FREMTIDENS ENERGILEVERANDØRER - VIL KUNDENE MERKE EN FORSKJELL? 

I ett energimarked i konstant utvikling må vi som leverandør stadig utvikle og tilpasse våre tjenester. 

Hva vil Ishavskraft satse på i årene fremover for å sikre at vi kan tilby våre kunder de beste 

løsningene. 

 
EFFEKTIV ENERGISTYRING - MED ENKLE GREP 

Både utfra miljø og kostnadshensyn er det å spare strøm viktigere enn noen gang. Hvordan sørge for 

effektiv energistyring uten omfattende investeringer – Ishavskraft forteller deg hvordan! 

 
UTVIKLING AV ENERGIMARKEDENE PÅ KORT OG LANG SIKT 
Etter ett år med de høyeste prisene noensinne, ser vi i starten av dette året at fallende priser. Vi 
tilbyr en grundig gjennomgang av energimarkedene og våre forventninger fremover. 
 
 

Parallell 1 

STATENS VEGVESEN -  
Vår satsing for å bli klimanøytral   

Parallell 2 

KOMMUNER MED KONSESJONSKRAFT –  
Samlet strategi for kjøp og salg 

 
Sindre Røstad fra Statens vegvesen forteller oss 
hvorfor det et viktig for dem å bli klimanøytral og 
hvordan de jobber mot dette målet sammen med 
sine samarbeidspartnere.  

 
En kommune med konsesjonskraft er både kjøper 
og selger i samme marked, og forskjellig 
sikringsstrategi kan gi store tap. Ishavskraft kan 
fortelle hvordan kommunen kan ha en samlet 
strategi for sin krafthandel, og vi presenterer 
gode og enkle modeller for dette. 

 

https://trastiogtrine.no/hundekjoring/
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Priser 

Velges i påmeldingsskjema på nettsiden 
 
Full pakke 1: Scootertur - pris kr. 4 000,- (inkl. lunsj 2 x og 1 middag + seminar) 
Full pakke 2: Hundekjøring - pris kr. 3 000,- (inkl. lunsj 2 x og 1 middag + seminar) 
Halv pakke 1: Middag Sorrisniva + seminar inkl. lunsj - pris kr. 1 500,- 
Halv pakke 2: Seminar inkl. lunsj - pris kr. 1 000,- 
 
Faktura blir sendt etter seminaret. 
 
 

Overnatting Scandic Alta 

 
Vi har forhåndsbestilt rom til dere og de kan bookes her med egen kode: 
Gå inn på www.scandichotels.no  
 

•  Velg riktig hotell: Scandic Alta 

•  Velg riktig dato: 19-20.04.23 

•  Trykk på pil ned til høyre hvor det står bookingkode, Bonus Cheque eller Bonusnatt 

•  Skriv inn følgende kode: BISK190423 i feltet hvor det står "Har du en bookingkode?" 
 
Standard dobbeltrom kr. 1 290,- 
 
Koden vil være gyldig frem til 1. mars 2023 
 

Fly og annet 
 
Fly og transport til Alta bestilles av deltaker selv. Vi sørger for transport fra flyplass og internt til og 
fra ulike destinasjoner i Alta.  
 
Det er et forbehold om nok påmeldte for gjennomføring av arrangement. Det sendes ut e-post til alle 
påmeldte senest 8. mars for å bekrefte gjennomføring. Det kan derfor være lurt å vente med å booke 
fly til vi har bekreftet. Evt. booke fly med fleksibilitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scandichotels.no/

