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OUTDOORTURISME PÅ BORNHOLM 

er ferie med det PRIMÆRE formål at bruge Bornholms unikke, varierede natur som ramme 

om  udendørs aktiviteter, der rummer udfordringer og giver sved på panden. 
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Forord 
Jeg kender Bornholms cykelstier ud og ind – i hvert fald dem på 

Nordlandet. Mine forældre insisterede på, at vi fik rørt os og kom ud og 

så de smukke omgivelser, vi boede i. Madpakken blev smurt, cyklerne 

pumpet og så af sted.  I dag er det blandt mine bedste barndomsminder. 

Samhørigheden, fornøjelsen ved at cykle og opleve naturen helt tæt på.  

I dag har min mand og børn også glæde af Bornholms fantastiske natur. 

Min mand er inkarneret golfspiller. Dén passion har bragt ham vidt 

omkring i verden, men Bornholm kan noget særligt, siger han. Fire 

golfbaner med hver sine styrke. Noget for enhver smag. De er alle 

afprøvet på alle tidspunkter af året. Sne er ingen hindring – så spiller 

man bare med farvet bold. Yngste medlem af familien på 6 år deltager i 

alle de børneløb, han kan komme i nærheden af – jo flere, jo bedre. 

Senest Halloweenløbet i Gudhjem i efterårsferien. Det krævede nye 

løbesko, for det par vi købte i det tidlige forår, var slidt op!  

Selv har jeg holdt fast i dét med at cykle og er forgabt i de smukke ture, 

man kan få på Bornholms cykelveje. Og mine børn har nu en alder, hvor 

vi kan begynde at tage på ture, som dem jeg selv nød så meget som barn. 

Jeg glæder mig allerede til at møde naturen helt tæt på - skov, strand og 

klipper – og finde et hyggeligt sted, hvor vi skal slå os ned og spise den 

medbragte mad. Det er lykke og Bornholm i sand forening.  

Havet, klipperne og skoven er lige uden for døren. Så vi bornholmere 

kan slet ikke lade være med at bruge naturen til at være aktive i.  

Outdoor og aktiv ferie som strategisk satsning for Bornholms turisme er 

derfor ikke en idé skabt af markedstrends og kundepotentialer. Det 

ligger egentlig bare lige til højrebenet.  

 

Pernille Kofod Lydolph 

Direktør, Destination Bornholm 

Oktober 2014  
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Resumé  
Outdoorturisme er et forretningsområde med stort vækstpotentiale for 

Bornholm, fordi der er et optimalt match mellem Bornholm som en fe-

rieø med en unik natur, og en stigende global efterspørgsel efter adrena-

lin- og svedperlefremkaldende ferieoplevelser. 

Bornholm tilbyder allerede i dag et bredt udbud af outdoor-aktiviteter, 

men turisterne er i dag primært aktive i naturen, fordi de holder ferie på 

Bornholm. Outdoor er ikke et rejsemotiv i sig selv, men indgår i den 

samlede oplevelsespalette og supplerer og styrker øens klassiske turist-

tilbud.  

Outdoor er i dag ikke i høj nok grad reason to go for ferien på Bornholm. 

Interessen for aktiv ferie er stigende i vores nabolande, men kendskabet 

til, hvad Bornholm kan tilbyde, er begrænset - med undtagelse af cyk-

ling, løb og vandreture. Potentialerne findes, men mulighederne skal gø-

res til bookbare og markedsførte kommercielle produkter.   

Adgang til og udbud af outdoor-produkter er en forudsætning for, at 

Bornholm kan bevare sin konkurrenceposition, og tillige for, at Born-

holm kan tiltrække gæster fra nye markeder.  

Bornholm har i dag både gode naturgivne forudsætninger og et velud-

bygget og velorganiseret turismeerhverv og idrætsliv som et stærkt ud-

gangspunkt for vækst og flere lokale arbejdspladser. De ømme punkter i 

forhold til at få outdoorturisme ud over kanten, er at: 

 Outdoor-produktet er et kludetæppe – uoverskueligt præsenteret 

 Hvor køber man og til hvilken pris?  

 Usikkerhed – hvad er muligt og hvornår? 

 Sikkerhed og kvalitet er en individuel sag for de enkelte aktører 

 Instruktør- og guidekompetencer findes kun begrænset lokalt 

 Aktørerne har outdoor som bierhverv og mangler derfor ressourcer 

og strategisk fokus 

Potentialeplanens afsæt er derfor visionen Outdoor Park Bornholm.  

Bornholm skal være det oplagte valg for aktive turister i alle aldre, som 

søger en naturskøn feriedestination med et bredt udbud af let 

tilgængelige outdoor-tilbud af høj kvalitet.  

Og Bornholm skal også kunne tiltrække elite og ”outdoor-nørder”, der 

søger gode betingelser for at udøve deres disciplin, men samtidig 

prioriterer den veletablerede feriedestinations tilbud og services som 

ramme omkring ferien.  

Outdoorturisme er 

et vækstpotentiale 

for Bornholm  

Men budskabet om 

Bornholms              

overflødighedshorn 

af outdoor-tilbud                  

skal ud over kanten 

Visionen Outdoor 

Park Bornholm: 

Outdoor på Born-

holm skal være rea-

son to go for aktive 

turister i alle aldre og 

for outdoor-nørder 
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Visionen om Outdoor Park Bornholm realiseres med afsæt i en 

handlingsplan bestående af seks faser frem til udgangen af 2017: 

 

4. kvartal 
2014

•Fundament skabt for etablering af forpligtende partnerskab mellem 
kommercielle og offentlige aktører, som vil udvikle outdoorturisme

•Arbejdsgruppe etableret
•Enkeltinitiativer igangsat for at holde gryden i kog

Forsæson 
2015

•Organisatorisk set-up for fremtidig udvikling af outdoorturisme er på plads
•Outdoorkoordinator ansat
•Understøttende aktivitet vedr. salg, tilgængelighed, uddannelse, skiltning og 
faciliteter er iværksat

Højsæson 
2015

•Outdoor-weekend med centrum på Hammerhavn
•Varieret outdoor-produkt synligt og bookbart online i højsæsonen
•Øget national og international opmærksomhed om outdoor på Bornholm 

Eftersæson 
2015

•Højsæsonen 2015 evalueres som afsæt for opbygning af et stærkere produkt
•Fokus: målrettet markedsføring samt uddannelse af lokale instruktører
•Kommerciel part har taget ejerskab

2016

•Hammerhavn er epicenter for outdoor-aktiviteter hele højsæsonen
•Varieret outdoor-produkt synligt og bookbart fra påske til efterårsferie
•Flere outdoorturister - især aktivitetsudbyderne mærker fremgang

2017

•Bornholm fungerer som en outdoorpark - god infrastruktur og et varieret 
udbud af kvalitetssikrede produkter, som er synlige og bookbare hele året 

•Flere outdoorturister - både hos aktivitetsudbydere og overnatningssteder
•Afsmittende effekter af outdoorturisme - tilflytning, uddannelse og idræt
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 Indledning 
Ud over kanten - potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm 

2015-17 er udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for 

Videncenter for Kystturisme, Destination Bornholm samt Bornholms 

Vækstforum. Planen indgår i projektet Oplevelsesbaseret Kystturisme 

under Videncenter for Kystturisme. Her er Allinge-Sandvig udset som én 

ud af 20 danske ”minidestinationer” med et særligt udviklingspotentiale, 

som projektet har givet mulighed for at belyse og udvikle.  

Outdoorturisme er valgt som tema for potentialeplanen, fordi Destina-

tion Bornholm primo 2014 efter et strategiarbejde gennemført i regi af 

en bredt sammensat koordinationsgruppe udvalgte outdoorturisme 

som et strategisk fokusområde med et stort vækstpotentiale.   

Outdoorturister anslås i dag at udgøre 8 % af turisterne på Bornholm, 

mens de to største turismesegmenter strand- og naturferie samt familie-

ferie hver især udgør 14 % af turisterne1. Her er prisen dog et evigt ud-

fordrende parameter, og tilbud fra sydligere himmelstrøg frister Born-

holms ellers så trofaste danske og tyske publikum. 

Potentialeplanen skal være et arbejdsredskab til, hvordan private og of-

fentlige aktører gennem en række sammenhængende aktiviteter og til-

tag i årene 2015-17 kan bidrage til at styrke og udbygge Bornholm som 

outdoor-feriedestination og dermed skabe vækst, udvikling og øget om-

sætning inden for outdoorturisme. Flere turister, flere overnatninger og 

flere aktiviteter.  

Arbejdet med potentialeplanen har strækket sig fra maj til oktober 

2014. Viden og indsigt er sikret gennem workshops med og besøg hos 

outdoor-turismens aktører på Bornholm samt et vågent øje på relevante 

aktiviteter og events i sommerens løb. Den endelige potentialeplan samt 

forslaget til en handlingsplan for, hvordan potentialet i praksis kan 

udfoldes, er udarbejdet i samråd med Destination Bornholm og udvalgte 

aktørerer inden for outdoorturisme.  

  

                                                             
1 Marcussen CH og Bach-Jensen A (2013) Tematurisme på Bornholm. CRT. 
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 Visionen Outdoor Park Bornholm  
Potentialeplanens afsæt er visionen om Outdoor Park Bornholm.  

Bornholm skal være det oplagte valg for aktive turister i alle aldre, som 

søger en naturskøn feriedestination med et bredt udbud af let 

tilgængelige outdoor-tilbud af høj kvalitet. Og Bornholm skal også kunne 

tiltrække elite og ”outdoor-nørder”, der søger gode betingelser for at 

udøve deres disciplin, men samtidig prioriterer den veletablerede 

feriedestinations tilbud og services som ramme omkring ferien. 

Outdoor på Bornholm er for aktive turister i alle aldre… 

På Bornholm kan alle - børn, unge, voksne og seniorer - være aktive lige 

uden for sommerhusets dør. Nemt, sikkert og overskueligt. Man kan 

prøve mange forskellige discipliner i løbet af ferien, eller falde over 

favoritdisciplinen på førstedagen og dygtiggøre sig resten af tiden.  

Outdoor på Bornholm er til familier og nysgerrige nybegyndere, som 

søger variation og lige dele tryghed og adrenalin.  

… og for outdoor-nørder, som også holder ferie 

Elitens tilstedeværelse på Bornholm er med til at skærpe interessen fra 

bredden. Bornholm har nogle af de bedste lokaliteter i Nordeuropa til 

klatring, mountainbiking, surfing, dykning og havkajak. Her er variation 

og forskellige sværhedsgrader inden for et afgrænset område. Bornholm 

er nem og bekvem outdoor. Man kan lave mad på primus eller spise 

sushi. Hvis vejret svigter, bliver outdoor-ferien måske ikke helt som 

planlagt, men så kan bornholm også tilbyde en rig palette af koncerter, 

caféer, attraktioner og andre outdoor-aktiviteter.   

En park signalerer ordnede forhold, sikkerhed, overskuelighed og 

tilgængelighed. Bornholm er ikke vildnis, ørken eller store åbne vidder. 

Bornholm er en ferieø med badestrande, restauranter, hoteller og nem 

transport. Her er hjælp til luft i dækket, et par nye svømmefødder, en 

softice eller en fadøl aldrig længere væk end 10 kilometer.  

Fra vision til handling 

Visionen er et pejlemærke for Handlingsplan 2015-2017 med faser, 

mål, tiltag og aktiviteter for perioden efterår 2014 til 2017.  

I det understøttende Potentialekatalog for Outdoorturisme på 

Bornholm, som er blevet til i samarbejde med aktørerne, konkretiseres 

en række mulige aktiviteter og tiltag. Kataloget udgør et selvstændigt 

værktøj til inspiration og videreudvikling. Forslagene er i udstrakt grad 

også inddraget i den samlede potentiale- og handlingsplan, og således 

henvises der løbende til katalogsiderne.   

De lyseblå bokse 

henviser til 

katalogsider i 

Potentialekatalog for 

Outdoorturisme på 

Bornholm 
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Outdoor på Bornholm skal være reason to go for aktive turister og outdoor-nørder 

Thea, 31 år, København 

Elsker Vang Pier! Perfekt sted 

til afslapning med ungerne 

efter morgenens løbetur, 

mens ægtemanden cykler 

downhill i Vang Granitbrud. 

Sigmund og Petra, 67 år, Hamburg 

På sejlerferie med børnebørnene. 

Har base i Hammerhavn pga. 

faciliteterne og de mange 

outdoor-aktiviteter.  Poul og Anna, 26 år, Århus 

Klatrer hver dag med slænget i 

Moseløkken. Bornholm er fedt, for 

her kan de også bade, drikke øl og 

høre musik på Gæstgiveren. Bor – 

igen - på Outdoor Hostel Sandvig. 

En outdoorturist på Bornholm, 

holder primært ferie på 

Bornholm for at være aktiv i 

naturen. Aktive oplevelser (fx 

cykling, golf, klatring m.v.) skal:  

1. være et motiv for valg af 

feriedestination 

2. udgøre en aktivitet i løbet af 

ferien af et væsentligt 

omfang (minimum 4 på en 

skala fra 1-5) .   

Marcussen CH og Bach-Jensen A (2013) 

Tematurisme på Bornholm. CRT 

Alle personer er fiktive og eksempler på 

typer af outdoorturister, som Bornholm 

skal tiltrække flere af i fremtiden. 
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 Outdoorturisme på Bornholm i 2014 
Allinge-Sandvig er udset som én ud af 20 danske ”minidestinationer” 

med et særligt udviklingspotentiale. Natur og bymiljøer er i harmoni, og 

i stil med et skisportsted kunne tvillingebyerne blive et ideelt sted at bo 

for turister på aktiv ferie. De kommercielle muligheder, som Bornholms 

natur byder på, udnyttes dog langt fra til fulde i dag2. 

Omfang 

Outdoorturister anslås at udgøre 8 % af turisterne på Bornholm i dag. 

Det er turister, hvor aktive oplevelser i naturen både er et rejsemotiv 

samt udgør en væsentlig del af feriens indhold. Dertil kommer en langt 

større andel, som gør brug af outdoor-mulighederne som add-on til fx 

familieferien3. 

Bornholms natur giver – afhængigt af årstiden - mulighed for at udøve 

så godt som alle former for aktiviteter i det fri på egen hånd. I 2014 

kunne man tillige deltage i events, kurser eller leje udstyr inden for 

(mindst) følgende discipliner: cykling, løb, ridning, havkajak, skiløb,  

klatring, yoga, zumba, svømning, golf, vandring, rib-båd, fiskeri, sejlads, 

surfing, dykning og segway. 

Synlighed og tilgængelighed 

Fra hovedmenuen aktiv ferie på www.bornholm.info guides turisten til 

undersider om cykelferie, golf, lystfiskeri, løb og anden aktiv ferie. Bokse 

og billeder leder også til outdoor. Masser af lokkemad, men indholdet er 

ikke tilpasset forskellige målgruppers behov, og vejen fra interesse til 

køb af outdoor-ferie på Bornholm kræver (for) mange valg og klik. 

 Transportvejene til Bornholm er mange. Men med surfbræt eller 

dykkerdragt? Så må der en bil til. 

 På øen er outdoor også svært uden bil – pånær løb og til dels cykling  

 Overnatningsmulighederne er mange – også pakkerejsetilbuddene. 

Aktive turister hjælpes dog ikke med valg af overnatningssted – hvor 

kan våddragten hænges op? Hvor kan carboncyklen låses inde? 

 Outdoor-events kan findes vha. en kalenderfunktion. 

 Turisten kan dog ikke før ferien få et samlet overblik over outdoor-

aktiviteter på Bornholm ud fra fx type, tid, sted, pris og målgruppe.  

 Efter ankomst er gratisavisen Denne Uges Bornholm i dag turistens 

bedste bud på en samlet præsentation af aktiviteter og events på 

Bornholm i løbet af ferien. Avisen har en kalender men er uhandy og 

uoverskuelig. Indholdet er ikke målrettet forskellige målgrupper.   

                                                             
2 Ekspertpanelets vurdering af Allinge-Sandvig 
3 Marcussen CH og Bach-Jensen A (2013) Tematurisme på Bornholm. CRT. 

En ny platform 

samler salg af flere 

outdoor-oplevelser – 

www.gobornholm.dk 

www.open2day.dk  

viser åbningstider 

den pågældende dag. 

Begge services er 

lanceret og testet i 

højsæsonen 2014 og 

bliver  udviklet og 

udvidet til 2015.  

Outdoor-turisterne 

anslås at udgøre 8 % 

af turisterne på 

Bornholm.  

 

De bidrager med en 

årlig værditilvækst i 

det bornholmske 

samfund på 34 mio. 

kr. og en 

beskæftigelse 

svarende til 99 

årsværk.  

Beregnet ud fra 

Turismesatellitregnkab for 

Bornholm, 2011. CRT. 

http://www.bornholm.info/
http://www.gobornholm.dk/
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Status på outdoorturisme-produktet på Bornholm i 2014 

Plusser Minusser 

 Bredt og varieret udbud 

 Udgangspunktet er den unikke natur 

 Stor entusiasme, ekspertise og stolthed hos 

aktører - både kommercielle og foreninger 

 Events skaber opmærksomhed 

 Højsæsonen sælger sig selv 

 Enkeltaktiviteter kommunikeres 

professionelt og fængende  

 Kludetæppe – uoverskueligt præsenteret 

 Hvor køber man og til hvilken pris?  

 Usikkerhed – hvad er muligt og hvornår? 

 Sikkerhed og kvalitet er en individuel sag 

 Kompetencer findes kun begrænset lokalt 

 Aktørerne har outdoor som bierhverv => 

mangel på resssourcer og strategisk fokus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommeren 2014, Billedkollage fra Facebook. Nicolaj Frederiksen, Guide hos Eastwind. 

Case: Eastwind Surf- og Kajak Center og GoBornholm 

 I 2010 åbnede 19-årige Jonas Bagger Sørensen, surfentusiast og ferie-

bornholmer, en surfskole på Balka Strand 

 I højsæsonen 2014 var der 7 ansatte – én lokal, resten ”ovrefra” 

 Jonas fik i 2013 LAG-midler til platformen www.gobornholm.dk – en 

bookingplatform for outdoor-oplevelser. Idéen havde Jonas med hjem 

fra New Zealand  

 Eastwind og GoBornholm er primært sommerforretninger – bl.a. fordi 

Jonas & Co. også har studier at passe i København  

 

 

 

  

http://www.gobornholm.dk/
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Hvordan oplever aktørerne på Bornholm selv deres produkt? 

Sommeren 2014 efterlod et indtryk af engagerede aktører, som nød en forrygende højsæson med 

solskin, sommervarme og masser af glade outdoor-turister. Men også et indtryk af en branche og et 

produkt, som endnu ikke er gearet til at forløse markedspotentialet.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og hvad oplever gæsterne4? 

 ”Hammerhavn danner et perfekt start- eller slutpunkt for en vandretur rundt om Hammeren eller til 

Hammershus. Adgangen til kyststierne er enten tilgroede eller dårligt fremhævede. Det er rent held, 

at eksperterne finder frem til den naturskønne kyststi til Hammershus…”.  

 ”Eksperterne kan ikke få øje på nogen information om de aktiviteter, der foregår i området. Klipperne 

ved Opalsøen inviterer til klatring og rapelling, og landskabet virker til at være ideelt til vandring, 

mountainbikes og lystfiskeri. Svævebanen hen over Opalsøen er taget ned, og der er ingen 

information om, hvornår den er oppe igen”.   

 På spørgsmålet ”på en skala fra 0-10, hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale feriestedet til en 

ven/kollega?” opnår Allinge-Sandvig scoren 9,5. En topplacering blandt 20 danske feriesteder. 

 Turisterne i Allinge-Sandvig besøger restauranter, gårdbutikker m.v. i større omfang end 

landsgennemsnittet, men dyrker sportslige aktiviteter i et omfang under landsgennemsnittet.   

                                                             
4 Ekspertpanelets vurdering af Allinge-Sandvig og Gæstetilfredshed for Allinge-Sandvig 2013. CKT. 

”Vi taler om ”uge 30-effekten”. Etape 

Bornholm løberne er aktive turister. Det kan 

godt være de skal løbe om aftenen, men derfor 

kan de godt ro havkajak om formiddagen. De 

gider ikke bare ligge på stranden hver dag.” 

Jens og Cecilie, Havkajak Bornholm 

 

 

 

 

”Så er mit sommerjob på Bornholm 

forbi, det har været nogle lækre 

dage på solskinsøen med surf, 

arbejde, hygge og sjov. Hjemme igen 

savner jeg Balka strand og den 

stemning, som Bornholm har hen 

over sommeren!!!” 

Facebook-opdatering fra d. 19. 

august. Nicolaj Frederiksen, guide 

hos Eastwind 

 
”Nørderne kommer allerede til Bornholm. De har 

banet vejen og skal nok sprede budskabet om, at 

Bornholm er et fedt sted at klatre eller køre MTB. 

Men når så turisterne gerne vil prøve det, så kan 

de ikke komme videre. Skal det kunne være 

reason to go, så mangler vi produkter.” 

Kirstin Blomgren, BornholmTours 
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 Potentialet for outdoorturisme 

Stort marked – stor konkurrence  

Motion, sport og aktivitet får stadig større betydning for vores fritids- og 

ferieliv i den vestlige verden samt stadig større betydning for valget af 

destination, specielt for korte ferieophold:   

 1/3 af danskerne har været på motionsferie det seneste år 

 25 % af danskerne tager på aktiv sommerferie i 2014  

 Endnu flere er aktive i ferien og har fx løbeskoene med i kufferten5   

 Madoplevelser og shopping er i dag vigtigere parametre for 

miniferie på Bornholm end outdooroplevelser – som dog kommer på 

3. pladsen6  

Med bornholmske briller kan interessen ses som både en udfordring og 

et markedspotentiale. Skal vi både fastholde de nuværende markeder og 

udbygge positionen, skal Bornholms outdoor-produkt kunne matche 

efterspørgslen samt hamle op med konkurrerende destinationer, der 

alle vil have en bid af kagen.  

Nationalt og internationalt potentiale 

Motion – i det hele taget og i ferien - er i høj grad noget, som danskerne 

er villige til at bruge penge på:   

 Vi bruger i gennemsnit 5.560 kr. om året på motion  

 6 % bruger endda mere end 20.000 kr årligt 

 28 % heraf går til ferie7 

Ifølge Destination Bornholms positioneringsundersøgelse har Bornholm 

et stort potentiale som miniferiedestination for danske børnefamilier. 

Overnatningsmuligheder, muligheder for at bruge naturen aktivt samt 

seværdigheder er de væsentligste kriterier for at holde miniferie på 

Bornholm. Den væsentligste  barriere er transportpris og rejsetid.  

Formår Bornholm at udvikle et attraktivt outdoor-produkt for familier 

og dedikerede udøvere, vil det internationale marked, som det er 

tilfældet i fx Åre og Klitmøller (se næste kapitel), være et andet og 

større, end hvad det klassiske ”gamle” destinationsprodukt henvender 

sig til.  

                                                             
5 Iflg. undersøgelse af danskernes ferieplaner foretaget af Gallup for Berlingske Tidende, efteråret 2013. 
Refereret i Dreyer, P. Her er 10 ferier, der kan give dig sved på panden.  
6 Destination Bornholm, Positioneringsundersøgelse – Danmark og Tyskland,. Konklusionsrapport, november 2013. 
7 Bedaf A., Pilgaard M. 2014 Danskernes forbrug af penge på sport og motion. Idrættens Analyseinstitut.   
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En stigende interesse for outdoor og aktiv ferie kan også findes i vores 

nabolande, men med nationale forskelle i, hvilke specifikke outdoor 

aktiviteter, der efterspørges. VisitDenmarks nyeste undersøgelse af 

markedspotentalerne i Norge, Sverige, Finland, England, Tyskland og 

Holland viser, at:     

 Nordmændene, tyskerne og svenskere er de mest aktive i ferierne. 

Vandring er den aktivitet, de fleste angiver at have udført. 58 % af 

nordmændene, 51 % af tyskerne og 35 % af svenskerne angiver at  

vandre i deres ferier. 

 Tyskerne dykker/snorkler i samme omfang, som de løber og cykler 

ture over 10 km. Mellem 15 og 17 % af tyskerne angiver at have 

foretaget mindst én af aktiviteterne i deres ferie.  

 Generelt er interessen for dykning/snorkling høj på tværs af 

nationaliteter - mellem 10 og 15 % - og dermed højere end for både 

kano/kajak (5-9 %), sejlads (4-5 %) og surfing (2-6 %).  

De aktive, internationale turister forbinder specielt Danmark med 

vandring, cykling og løb:  

 Længere cykelture forbindes i meget høj grad med Danmark. Over 

70 % af tyskerne, nordmændene, svenskerne og briterne forbinder 

lange cykelture med Danmark. Specielt tyskerne, nordmændene og 

hollænderne tillægger muligheden for lange cykelture betydning for 

valg af feriedestination.         

 Muligheden for løb, kortere cykelture og vandring forbinder mere 

end 50 % af tyskere, svenskere, nordmænd, hollændere og briter 

med Danmark. Samtidigt angiver mere end 70 % på tværs af 

nationaliteter, at muligheden for løb har betydning for deres 

destinationsvalg.   

Skal de store markedspotentialer udnyttes forudsætter det dog, udover 

produktudvikling, også en synliggørelse af mulighederne. Andelen af 

befolkningen, som kender noget eller meget til feriedestinationen 

Bornholm, er hhv. 32 % i Sverige, 20 % i Norge og 17 % i Tyskland.  

 Svenskerne og hollænderne forbinder ikke surfing med ferie i 

Danmark. 69 % af begge nationaliteter angiver, at de i lav grad eller 

overhovedet ikke forbinder surfing med Danmark.  

 Tyskerne er dem, der mest forbinder dykning med Danmark, men 

generelt forbinder over 70 % af de øvrige nationaliteter i ringe grad 

eller overhovedet ikke dykning/snorkling med en ferie i Danmark.  

 

Potentialet for flere 

outdoor-turister fra 

udlandet er stort.  

Få hjælp til at vælge, 

forstå og 

kommunikere med de 

mest relevante 

målgrupper - fx 

Surferne og Familien 

på eventyr - i en 

række nye personaer 

fra Midtjysk Turisme. 

 

http://www.midtjyskturis

me.com/viden/kommunik

ation-

digitalisering/maalgrupp

er/personaer.aspx  

 

 

VisitDenmark 

udgiver løbende 

analyser og profiler 

med fokus på 

specifikke 

målgrupper og 

turistprofiler. 

Find dem på: 

www.visitdenmark.dk

/publikationer  

http://www.midtjyskturisme.com/viden/kommunikation-digitalisering/maalgrupper/personaer.aspx
http://www.midtjyskturisme.com/viden/kommunikation-digitalisering/maalgrupper/personaer.aspx
http://www.midtjyskturisme.com/viden/kommunikation-digitalisering/maalgrupper/personaer.aspx
http://www.midtjyskturisme.com/viden/kommunikation-digitalisering/maalgrupper/personaer.aspx
http://www.midtjyskturisme.com/viden/kommunikation-digitalisering/maalgrupper/personaer.aspx
http://www.visitdenmark.dk/publikationer
http://www.visitdenmark.dk/publikationer
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 Hvordan kommer de ud over kanten med outdoor andre steder? 
På de følgende sider præsenteres fire oudoor-destinationer – Glenmore Lodge i Skotland, Klitmøller i 

Nordvestjylland samt Åre og Falun i Sverige - som inspiration til udvikling at det bornholmske 

outdoorturisme-produkt.  

Bornholms forudsætninger for outdoor-turisme er anderledes end for de ovenstående cases. Men hver 

case indeholder perspektiver og læring, der kan overføres til Bornholm. Fokusering, synlighed og 

videndeling kan fx opnås gennem etablering af et fysik center som Glenmore Lodge eller ved hjælp af 

en stor, velfunderet event som Scandinavian Outdoor Games i Falun. Privat-offentligt samarbejde som 

i Åre kan sikre volumen og forudsætninger for en øget kommerciel udvikling af outdoor-produktet. 

Endelig viser erfaringer fra Klitmøller, at der med unikke faciliteter og en strategisk satsning kan 

skabes synergi mellem turisme samt tilflytning og erhvervsudvikling set i et bredere persepktiv. 

Casene har både direkte og indirekte bidraget til potentialeplanens organiseringsmodel og 

handlingsplan. Håbet er også, at de fremadrettet kan udforskes yderligere. Hvad med fx en 

bornholmertur til Scandinavian Outdoor Games i maj 2015?   

Glenmore Lodge, Skotland  

Er rollemodel i Storbritannien for sit alsidige, sikre og velguidede 

outdoor-produkt rettet mod det brede marked. Er det sted i 

Storbritannien, hvor seriøse guider uddanner sig.      

 Tager udgangspunkt i et fysisk center i et skotsk udkantsområde  

 Er nationalt førende  

 Kombinerer kurser og aktiviteter 

 Har kun certicerede guider og undervisere 

 Har en palette af forskellige outdoor-tilbud  

 All-inclusive (oplevelse, overnatning, grej samt mad og drikke) 

 http://www.glenmorelodge.org.uk  

 

  

Et lignende center er 

idé nr. 44 i kataloget.  

Et fysisk center for 

outdoorturisme på 

Bornholm vil øge 

synligheden. 

 

Guider i forskellige 

discipliner vil få et 

naturligt fælles 

mødested til at 

netværke og snakke 

med kunder.  

Hvis vejret driller, 

kan gæster og guider 

søge indendørs og 

”nørde” udstyr, 

teknik og andre 

fælles passioner. 

http://www.glenmorelodge.org.uk/
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Cold Hawaii, Nordvestjylland  

Cold Hawaii/Klitmøller havde i al ubemærkethed udviklet sig til et internationalt surfspot for 

europæiske, dedikerede surfere. Klitmøller oplever nu en befolkningstilvækst og en tilflytning af 

aktive og veluddannede personer og har udviklet sig fra en hensygnende fiskerby til en lille by i vækst.   

 Modstanden mod en planlagt vindmøllepark førte til organisering af 
”surfsamfundet” 

 Synliggøres lokalt, nationalt og internationalt gennem afholdelse af 
en årlig surf worldcup  

 Forudsætningerne for vindsurfing, et aktivt liv og det lokale bymiljø 
har medført tilflytning af en kreativ klasse og nye virksomheder  

 Efter at Klitmøller blev kendt som Cold Hawaii, har Realdania 
understøttet Klitmøller som surf center via etablering af et surf- og 

aktivitetshus i Klitmøller 

 http://www.visitnordjylland.dk/cold-hawaii-klitmoeller    
 

 

Åre, Sverige  

Skandinaviens førende skisportsdestination og domineret af et tværnationalt liftselskab. På basis af 

mountainbike i foreningsregi og en kommunal, langsigtet strategisk indsats målrettet sæsonudvidelse, 

er det lykkedes at skabe et varieret sommerprodukt, der udnytter ledig vinterproduktionskapacitet.  

 Kommercialisering af foreningsprodukter har forudsat kvalitetssikring og certificering  

 Der er en klar adskillelse mellem foreningsaktiviteter og kommercielle produkter   

 Kommunen har være drivende kraft ved etablering af et national  konference- og sportscenter 

 Sommer outdoor-produktet vurderes på sigt at have et markedspotentiale med langt større 
geografisk spredning end vinterproduktet (skiferier til det skandinaviske marked) 

 http://www.are360.com/  

Udviklingen i Thy og 

Klitmøller viser, at 

unikke faciliteter har 

tiltrækningskraft for 

passionerede out-

door-udøvere og kan 

føre til tilflytning og 

udvikling. 

 

http://www.visitnordjylland.dk/cold-hawaii-klitmoeller
http://www.are360.com/
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Scandinavian Outdoor Games, Falun, Sverige  

Falun var af svenskerne kendt for nordisk skisport, men om sommeren 

var det bare et skovområde. Med etablering af outdoor-festivallen 

”Scandinavian Outdoor Games” har Falun skabt et sommer brand.  

 Er et event med konkurrencer over 3 dage 

 Et festivalpas giver adgang til at prøve alle outdoor-aktiviteter  

 Inden for hver konkurrencedisciplin tilbydes kurser målrettet det 

brede publikum  

 Tager afsæt i lokale foreningers aktiviteter  

 Er skabt gennem etablering af en eventorganisation, men driftes 
primært gennem foreningerne  

 Festivallen har betydet etablering af permanente outdoor-faciliteter 
i området året rundt 

 http://outdoorgames.se/     

 

På Bornholm kan 

kommercielle 

outdoor-produkter 

udvikles med afsæt i 

fx Bright Green 

Island strategien.  

Og man skal – ganske 

som i Åre - huske, at 

outdoor gør 

Bornholm 

interessant for nye 

geografiske 

markeder. 

Outdoor-aktørerne 

oplever stigende 

efterspørgsel under 

Etape Bornholm. 

Etapeugen kunne 

potentielt udvides til 

en Outdoor-festival?   

http://outdoorgames.se/
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 Rammen 
Med visionen Outdoor Park Bornholm som pejlemærke er her skitseret 

en overordnet ramme til at udfolde outdoorturismens potentiale med 

det formål at gøre outdoor på Bornholm synligt, salgbart og tilgængeligt.  

Fokus på udvikling, markedsføring og salg 

Aktørerne har stærkt signaleret, at fremdrift og udvikling af outdoor-

turisme forudsætter handling allerede nu. Ultimo 2014 skal tiltag affødt 

af projektet følges op fra centralt hold. Der skal etableres en tværgående 

koordinatorfunktion, der anses helt nødvendig for fremdrift og fokus.  

Markedsføring af outdoorturisme foreslås som i dag varetaget af både 

Destination Bornholm og udbyderne af outdoor-aktiviteter, transport og  

overnatning. Men informationsflowet mellem outdoor-udbydere, 

turismevirksomheder og Destination Bornholm skal optimeres, så de 

forskellige målgruppers informationsbehov kan tilgodeses bedre – lige 

fra børnefamilier til dedikerede outdoor-entusiaster. De mest optimale 

markedsføringskanaler skal endvidere findes og anvendes.  

Salg af standardiserede outdoorturisme-produkter – lige fra 

klatrekurser til løbsnumre – bør samles centralt hos kommercielle 

aktører for at give overblik og levere det nemme, trygge og bekvemme 

produkt, som turister i stigende grad efterspørger og forventer. De 

kommercielle platforme skal også kunne understøtte foreningsbaserede 

outdoor-tilbud. Salg af skræddersyede nicheprodukter til de 

betalingsvillige entusiaster og eventyrlystne begyndere skal som i dag 

varetages af enkeltudbydere med spidskompetencer.   

 

U
d

vi
kl

in
g Outdoor-koordinator

Kommercielt og 
centralt forankret

Support og ressourcer

Arbejdsgruppe og 
ERFA-grupper

Finansiering: 

opstart og udvikling for 
fonds- el. puljemidler 

Drift sikres af 
virksomheder, 

foreningliv og BRK

M
ar

ke
d

sf
ø

ri
n

g Destination Bornholm 
med aktørerne

Branding af Outdoor 
Park Bornholm 

Synliggøre events og 
enkeltaktiviteter

www.open2.day.dk

Tilgodese - og skabe 
synergi mellem -

forskellige gruppers 
informationsbehov

Eliten inspirerer 
bredden 

Sa
lg Gøre outdoor nemt at 

købe fra centrale, 
kommercielle 

platforme med 
volumen og bredde

www.gobornholm .dk

www.faergenshop.dk

Køb online, på 
turistbureauet, på 

hotellet eller på 
Hammerhavn 

Få en række bud på 

konkrete 

markedsføringstiltag 

i potentialekataloget 

idéerne 15-24 

Outdoor på 

Bornholm skal gøres 

synligt, salgbart og 

tilgængeligt. 
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En tværgående koordinator skal sikre fremdrift 

Det foreslås at etablere et offentligt-privat partnerskab forankret i regi 

af BRK, Destination Bornholm og centrale private aktører i Bornholms 

turisme med fokus på outdoor. Et partnerskab med både offentlig og 

privat finansiering skal tilsikre fokus på kommerciel bæredygtighed i 

udviklingen af produkter, tilgængelighed, markedsføring og salg af disse 

og samtidig yde den nødvendige starthjælp og engagement fra det 

offentlige Bornholm.  

Offentlig deltagelse skønnes nødvendig for at sikre et afsæt, der kan 

sætte tempo på fremdriften og sikre de nødvendige rammebetingelser 

som skiltning, kvalificeret arbejdskraft mv. For langsom udvikling af 

outdoorturisme kan betyde manglende tillid i erhvervet til den 

offentlige opbakning til netop denne strategiske satsning for Bornholms 

turisme. Virksomhederne vil tøve med opstart eller nødvendige 

investeringer, og first mover-effekten udebliver eller tager for lang tid. Et 

offentlig-privat partnerskab om outdoorturisme vil være et stærkt afsæt 

for øget kommerciel erhvervsudvikling, idet brug af naturen til 

turismeformål beror på planlægning og samspil mange parter imellem.  

Det er essentielt for en succesfuld udvikling af outdoorturisme på 

Bornholm, at den kommercielle turismeudvikling suppleres med 

indsatser af bredere karakter, så der fx indtænkes outdoorturisme i 

erhvervsfremmesystemet, i uddannelsessystemet og i idrætslivet. Fx er 

DGI Bornholm en oplagt samarbejdspartner, idet paraplyorganisationen 

bl.a. arbejder for at fremme rammerne for at dyrke idræt og være aktiv i 

Danmark - på banen såvel som i naturen8.  

Erfaringer fra andre destinationer viser, at outdoorturisme kan bidrage 

til samfundet med øget tilflytning og øget dynamik samt synergier til 

lokalsamfundet, foruden naturligvis større skatteindtægter, hvilket 

underbygger et offentligt engagement i udvikling af  erhvervsområdet.  

I en opstartsfase skønnes det nødvendigt med en tværgående outdoor-

koordinator (i handlingsplanen er skitseret en 3-årig projektstilling). 

Koordinatoren skal sikre fremdriften i udviklingen ved at støtte og 

vejlede aktører, sikre koordinering mellem outdoor-aktører 

(kommercielle såvel som foreningsbaserede) og det etablerede 

turisterhverv, supportere outdoor-events og sikre fremdrift i henhold til 

handlingsplanen. Koordinatorens rolle forventes at være ikke-

kommerciel men at have til formål at understøtte udviklingen af et 

økonomisk bæredygtigt outdoor-erhverv. 

                                                             
8 http://www.dgi.dk/OmDGI.aspx  

I Åre Kommune har 

der siden 80’erne 

været politisk enighed 

om at satse på 

helårsturisme.  

Der skete først for 

alvor noget i 2000, 

hvor kommunen blev 

drivkraft for  

etablering af et 

nationalt konference- 

og sportscenter.  

En stor, helårsåben 

aktør har skabt kritisk 

masse til, at andre 

virksomheder nu tør 

følge trop med et øget 

aktivitetsniveau. 

Tage Petersen (CRT) 

interviewede aktører i Åre d. 

18. juni 2014. 

http://www.dgi.dk/OmDGI.aspx
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Outdoor-koordinatorens funktion, finansiering og værktøjer 

Formål Sikre fremdrift og understøtte udviklingen af økonomisk, bæredygtig outdoorturisme 

Funktion  Føre handlingsplanen ud i praksis 

 Supportere fritidsvirksomheder og foreningsaktører, som er grundstammen i 

outdoorturisme produktet, men som mangler ressourcer/kompetencer til at 

forløse det fulde kommercielle potentiale 

 Support i brug af digitale salgs- og markedsføringsværktøjer 

 Understøtte netværk ml. aktørerne og dermed helhed i outdoor-produktet 

 Sikre løbende berøringsflade og samarbejde med Naturstyrelsen, Bornholms 

Regionskommune og private lodsejere omkring brug af naturen til turismeformål   

 Sikre synergier ml. outdoorturisme og lokalsamfund (idrætspolitik, idrætsstrategi 

og idrætsundervisning) 

 Sikre overlevering til drift   

Finansiering  

 

 Der søges fonde eller puljer til opstart og udviklingsaktiviteter 

 Virksomheder, foreninger og BRK skal bidrage til basisaktiviteter i et privat-

offentligt partnerskab 

Support  Destination Bornholm og BRK 

Værktøjer  Arbejdsgruppe, netværk, ERFA-grupper og Facebookgruppe 

Arbejdsgruppe Netværk 

 Sammensat af virksomheder, foreninger, 

BRK, Naturstyrelsen, private lodsejere, DGI og   

Destination Bornholm 

 Regelmæssig mødestruktur 

 Understøtte udførelse af handlingsplan 

 For alle aktører/interessenter 

 Undervisning og kurser 

 Information og videndeling 

 Uformelt og uforpligtende 

ERFA-grupper Facebookgruppe 

 Lukkede 

 Fortrolig og tillidsfuld erfaringsudveksling 

 Fokus på produktudvikling 

 For alle aktører/interessenter 

 Netværkets værktøj til uformel dialog: idéer 

og inspiration, videndeling og erfaring 

 

 

 



21 
 

Hammerhavn som epicenter for outdoor-udfoldelse 

Øget synlighed og tilgængelighed kan opnås ved at iscenesætte Hammerhavn som center for outdoor 

på Bornholm. Den smukke turisthavn ligger i smørhullet på Nordbornholm med udsigt til 

turistmagneten Hammershus og nær det rige udbud af overnatningsmuligheder m.v. i Allinge-Sandvig. 

Havnen har allerede gode basale faciliteter som mad og drikke, parkering, toilet og bad, samt mange 

aktiviteter i højsæsonen - havkajak, turbåde, rib-båd og Etape Bornholms 4. etape.  

Mulige tiltag på Hammerhavn til fremme af outdoor:  

 Aktivitetspaletten med udgangspunkt på Hammerhavn kan udvides 

med fx cykelture, vandreture, mountainbike, klatring, rapelling, 

dykning, trailløb m.v.  

 Allinge-Sandvig-området danner rammen om store events som 

Folkemødet, Wonderfestiwall og Vang Pier Beach Party. Events som 

vil få tilført merværdi gennem outdoor-aktiviteter fra Hammerhavn 

– og vice versa  

 Etablere muligheder for outdoor-shopping – tøj og udstyr 

 Overnatningsfaciliteter i Allinge-Sandvig specielt målrettet det unge 

outdoor-publikum – fx et decideret outdoor hostel 

 Shuttlebusser mellem overnatningsstederne i Allinge-Sandvig og 

Hammerhavn – på sigt ødækkende 

 Bookingkontor og instruktørfaciliteter (mulighed for udvidelse af 

nuværende fysiske rammer ved at søge om at bygge inden for 

strandbeskyttelseslinjen) 

 Hammerhavn som center for foreningsbaseret outdoor-idræt på 

Bornholm (understøtter centerstrategien i BRK’s nye 

idrætsstrategi).  

 

Outdoor Hostel 

Sandvig – idéerne  

nr. 10 og 12 

Outdoor-

shuttlebusser – 

idéerne nr 33 og 41 
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 Handlingsplan 2015-2017 
Med visionen Outdoor Park Bornholm som pejlemærke er udarbejdet 

et udkast til en handlingsplan for at gøre outdoor på Bornholm til 

reason to go for aktive turister i alle aldre samt outdoor-entusiaster.  

Planen løber fra efteråret 2014 til 2017 og er tidsmæssigt inddelt i seks 

faser. For hver fase er præciseret det overordnede delmål på vejen mod 

en realisering af visionen. Der er angivet centrale milepæle og 

aktiviteter i de pågældende faser samt præciseret, hos hvilken aktør 

ansvaret hviler.    

Handlingsplanens aftager er Destination Bornholm, da der er tale om at 

forløse et strategisk udviklingspotentiale for Bornholms turisme. En 

bærende forudsætning for handlingsplanen er, at der primo 2015 er en 

fungerende oudoorkoordinator med ressourcer til at føre 

handlingsplanen ud i praksis og sikre fremdrift i udviklingen.  

Som afslutning på handlingsplanen stilles skarpt på aktører inden for 

både outdoor samt understøttende ydelser som overnatning og 

transport. Når de store linjer kridtes op, kan perspektiverne for de 

enkelte aktører nemt drukne. Men en lang række parter har et 

medansvar for – og kan høste gevinster ved – at bidrage til udviklingen 

af outdoorturisme på Bornholm.  

Handlingsplanen har indholdmæssigt et tredelt grundlag i form af: 1) 

forslag og ideer formuleret på projektets to workshops, 2) inspiration 

fra de fire cases og 3) Bornholms særlige forudsætninger; 

turismeprodukt, marked, natur, og institutionelle struktur. 

Målsætninger og opfølgning  

Overordnet er målsætningerne for vision Outdoor Park Bornholm:  

1. Bornholm for aktive turister i alle aldre 

Bornholm skal vælges af aktive turister i alle aldre – børn, unge, 

voksne og ældre – som søger en naturskøn feriedestination med et 

bredt udbud af let tilgængelige outdoor-tilbud af høj kvalitet.  

2. Bornholm for outdoor-eliten  

Bornholm skal tiltrække elite og ”outdoor-nørder”, der søger gode 

betingelser for at udøve deres disciplin men samtidig prioriterer den 

veletablerede feriedestinations tilbud og services som ramme 

omkring ferien. 

Outdoorturisme-satsningen skal følges i positioneringsundersøgelserne, 

som Destination Bornholm årligt gennemfører i Danmark og Tyskland.   

Handlingsplan med: 

 Faser 

 Delmål 

 Milepæle 

 Aktører og ansvar 

 Henvisninger til 

potentialekatalog  

 - - kolonne til at 

følge processen 

Særligt fokus  på 

mountainbiking, 

landevejscykling, 

klatring, 

vandaktiviteter samt 

transport  og 

overnatning på side 

31-33. 

De specifikke mål for 

udvikling af 

outdoorturisme på 

Bornholm fastsætter 

Destination 

Bornholm primo 

2015 
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Positioneringsundersøgelsen gennemføres blandt et repræsentativt 

udsnit af den voksne danske og nordtyske befolkning. Undersøgelserne 

har bl.a. til formål at belyse, hvilke potentialer, der er for at tiltrække 

flere besøgende til Bornholm fremadrettet, samt de kritiske 

beslutningsparametre i forhold til valg af ferie på øen.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremadrettet er det hensigtsmæssigt at medtage tilsvarende outdoor-

spørgsmål i Færgens Kundepanel for at kunne følge udviklingen i 

opfattelse og brug af outdoor-muligheder på Bornholm blandt turister, 

som har besøgt Bornholm, herunder også svenske og norske gæster.    

Udviklingen generelt, men særligt i forhold til Bornholms evne til at 

tiltrække elite og ”outdoor-nørder”, skal også følges på kvalitativ vis i 

regi af den arbejdsgruppe af væsentlige interessenter, der er skitseret 

som ét af outdoor-koordinatorens værktøjer. På arbejdsgruppemøderne 

kan der løbende tages temperatur på udviklingen. 

www.destinationen.dk/destinationen/downloads 

Spørgsmål og data i positioneringsundersøgelserne fra Destination Bornholm skal 

anvendes til at følge udviklingen i outdoorturisme. 

Der fokuseres på udvalgte målgrupper: 

 Familier med børn 

 Grupper uden børn 

 Par 

 Danskere øst for Storebælt 

 Danskere vest for Storebælt 

 Tyskere i de nordvestlige Bundesländer 

 Tyskere i de nordøstlige Bundesländer 

kombineret med specifikke spørgsmål om outdoor: 

 Er outdooraktiviteter (fx kajak, klatring, ridning), sportsbegivenheder (fx cykelløb, løb, 

golfturneringer) og fisketure udslagsgivende for en miniferie på Bornholm? 

 

 Hvilke outdoor- eller sportsaktiviteter er især interessante i forhold til en miniferie på 

Bornholm? Havkajakkurser , sejlerkursus, havsvømning, klatring og rappelling, ridning, 

vandreture, dykning, golf, landevejscykling, mountainbiking, løbetræning og/eller 

stævner eller orienteringsløb?   

 

Se undersøgelserne på www.destinationen.dk/destinationen/downloads .   
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Overblik – hvordan realiseres visionen om Outdoor Park Bornholm?  

De tilsigtede delmål for hver af handlingsplanens faser er illustreret herunder: 

    

4. kvartal 
2014

•Fundament skabt for etablering af forpligtende partnerskab mellem 
kommercielle og offentlige aktører, som vil udvikle outdoorturisme

•Arbejdsgruppe etableret
•Enkeltinitiativer igangsat for at holde gryden i kog

Forsæson 
2015

•Organisatorisk set-up for fremtidig udvikling af outdoorturisme er på plads
•Outdoorkoordinator ansat
•Understøttende aktivitet vedr. salg, tilgængelighed, uddannelse, skiltning og 
faciliteter er iværksat

Højsæson 
2015

•Outdoor-weekend med centrum på Hammerhavn
•Varieret outdoor-produkt synligt og bookbart online i højsæsonen
•Øget national og international opmærksomhed om outdoor på Bornholm 

Eftersæson 
2015

•Højsæsonen 2015 evalueres som afsæt for opbygning af et stærkere produkt
•Fokus: målrettet markedsføring samt uddannelse af lokale instruktører
•Kommerciel part har taget ejerskab

2016

•Hammerhavn er epicenter for outdoor-aktiviteter hele højsæsonen
•Varieret outdoor-produkt synligt og bookbart fra påske til efterårsferie
•Flere outdoorturister - især aktivitetsudbyderne mærker fremgang

2017

•Bornholm fungerer som en outdoorpark - god infrastruktur og et varieret 
udbud af kvalitetssikrede produkter, som er synlige og bookbare hele året 

•Flere outdoorturister - både hos aktivitetsudbydere og overnatningssteder
•Afsmittende effekter af outdoorturisme - tilflytning, uddannelse og idræt
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4. kvartal 2014 

Fundamentet er skabt for etablering af et forpligtende partnerskab mellem kommercielle og 

offentlige aktører, som vil udvikle outdoorturisme på Bornholm. En arbejdsgruppe er etableret 

og enkelte initiativer fra potentialekataloget er igangsat, så gryden holdes i kog.  

Centrale milepæle Ansvarlig aktør Idé nr.   

Ansøgning til Bornholms Vækstforum om midler til en 

outdoor-koordinator med start i december 2014 og på 

sigt forankret i et offentligt-privat partnerskab er afsendt. 

DB 32  

Arbejdsgruppe etableret med repræsentanter fra 

virksomheder, foreninger, BRK, Naturstyrelsen, private 

lodsejere, DGI og Destination Bornholm. Formålet er at 

understøtte udførelsen af handlingsplanen og sikre 

videndeling og samarbejde mellem forskellige aktører og 

interessenter. Herunder især ml. outdoor-aktører >< det 

klassiske turisterhverv samt offentlige ><private 

interessenter.   

DB 28, 29  

Første arbejdsgruppemøde afholdt. DB 28, 29  

Dialogmøde afholdt mellem DB, BRK og Naturstyrelsen 

omkring brug af naturen til turismeformål. 

DB 3  

    

    

    

    

Understøttende aktiviteter og indsatser    

Klatremuligheder på Bornholm omtalt. Dansk Klatreforbund 18  

Grøn mountainbike-ring omkring Rønne etableret. DGI   

Arbejde igangsat for at få overblik over, hvilke faciliteter 

overnatningsstederne tilbyder til outdoor-målgrupperne. 

DB 5  

Arbejde iværksat med henblik på at udbyde tværgående 

outdoor-instruktørkurser med fokus på gode oplevelser .  

DGI 11  

Der er taget hul på overvejelser vedrørende certificering af 

udvalgte outdoor-aktiviteter af høj kvalitet.   

DB 9  
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Forsæson 2015 

Det organisatoriske set-up for fremtidig udvikling af outdoorturisme på Bornholm er på plads. 

En outdoorkoordinator er ansat og aktiviteter, som understøtter forudsætningerne for 

udvikling af outdoorturisme, dvs. salg, tilgængelighed, uddannelse, skiltning og faciliteter i 

naturen, er sat i værk.  

Centrale milepæle Ansvarlig aktør Idé nr.  

Outdoor-koordinator er ansat pr. 1/2 2015 og forankret i 

et offentligt-privat partnerskab  

DB 32  

Specifikke mål for outdoorturisme 2015 -2017 er opstillet 

med afsæt i positioneringsundersøgelsen for 2014  

DB   

Iværksat måling af outdoorturismens karakter og omfang 

ved brug af Færgens Kundeforum/brugerundersøgelser 

DB   

Fordelene ved at benytte fælles online bookingplatforme 

(lokale og nationale) synliggjort over for outdoor-aktører 

Koordinator 19  

Outdoor er bedre omtalt på bornholm.info DB 15, 20, 4  

Flere outdoor-aktiviteter i forbindelse med Folkemødet Koordinator 7  

Outdoor-nørd-event i pinsen Koordinator 8  

Fokus på transportløsninger til Bornholm i forb. med 

outdoor-weekend i højsæsonen 2015  

Koordinator 21  

    

    

    

    

Understøttende aktiviteter og indsatser    

Outdoor-workshop med fokus på pakkerejseprodukter i 

regi af HORESTA afholdt i januar/februar 

HORESTA   

Facebookgruppe for outdoor-interessenter etableret Koordinator   

Fokus på at øge outdoor-aktiviteter i forbindelse med 

Folkemødet   

Virksomheder 7  

Fokus på at synliggøre/styrke de ypperste outdoor-spots    Koordinator 1  

Arbejdsgruppemøder og netværksmøder er afholdt. Koordinator 30, 5  

Klatreruterne er gennemgået - sikre og vedligeholdte.  Dansk Klatreforbund 26  

Optimering af adgangsveje og faciliteter til outdoor-

aktiviteter i naturen er igangsat.   

Koordinator 3, 4, 27  
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Højsæson 2015 

Et varieret outdoor-produkt er synligt og bookbart online i hele højsæsonen, og der afvikles en 

outdoor-weekend med centrum på Hammerhavn, hvor fokus er at skabe opmærksomhed 

omkring, hvad Bornholm kan byde på af outdoor.    

Centrale milepæle Ansvarlig aktør Idé nr.  

Alle outdoor-aktører, som bidrager til Destination 

Bornholm, har deres aktiviteter synliggjort på Open2Day 

og i eventkalenderen på bornholm.info. 

Koordinator og DB 22  

Minimum 8 aktører udbyder minimum 20 

outdooraktiviteter i ugerne 27-33 fra fælles online 

bookingplatforme.   

Koordinator 19  

Outdoor-weekend over 3 dage mellem uge 27 og 28 

afviklet med et væld af større og mindre outdoor-

aktiviteter, som udgår fra Hammerhavn. Weekenden 

formår at skabe national og international opmærksomhed 

om outdoormulighederne på Bornholm – variation såvel 

som kvalitet.  

Koordinator 38  

I forbindelse med outdoor-weekenden er etableret 

shuttlebusser ml. Hammerhavn og udvalgte 

overnatningssteder i Allinge-Sandvig. 

Koordinator 33, 41   

    

    

    

    

Understøttende aktiviteter og indsatser    

Fiskedag med madoplevelser Fortuna Tours  34  

Outdoor-temadage i sommerferien  Koordinator 35  

The cool school  Virksomheder  45  

Bornholm har mountainbikeruter og -guider Foreninger og 

virksomheder 

25  

Ironman på Bornholm Viking 39  
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Eftersæson 2015 

Højsæsonen 2015 evalueres og er afsæt for opbygning af et stærkere outdoor-produkt og mere 

målrettet markedsføring. Outdoorkoordinatorens opgaver overleveres til drift, så initiativer 

kan videreføres uden ekstern projektfinansiering.  

Centrale milepæle Ansvarlig aktør Idé nr.  

Arbejdsgruppemøder og netværksmøder som evaluerer 

sæsonen 2015 er afholdt. 

Koordinator 30, 5  

Initiativer iværksat i forhold til kurser og uddannelse med 

henblik på at sikre lokal, kvalificeret arbejdskraft og 

skabe arbejdspladser inden for outdoorturisme på 

Bornholm.  

Koordinator og BRK 13  

Arbejdet med at målrette markedsføringen, som 

understøtter visionen om Outdoor Park Bornholm er 

videreført. Fokus på aktive turister (herunder familier) på 

eksisterende markeder og outdoor-eliten på nye 

markeder. 

DB   

Proces iværksat for at gøre det mere enkelt at skabe 

kommercielle aktiviteter i offentligt ejet natur.  

Koordinator og BRK 2  

    

    

    

    

Understøttende aktiviteter og indsatser    

Arbejde med at udvikle intimt og eksklusivt outdoor i 

ydersæsonen igangsættes i tværgående ERFA-grupper.  

Koordinator og 

virksomheder 

23  

Denne uges Bornholm går online Bornholms Tidende 22  

Outdoor-aktiviteter målrettes og markedsføres specifikt til 

de unge, fx i forbindelse med Wonderfestiwall og Vang Pier 

Beach Party.    

Virksomheder og 

foreninger   

17  

Outdoor-Bornholm er for familier  DB  16  
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2016 

Hammerhavn er epicenter for outdoor-aktiviteter på Bornholm hele højsæsonen, og et varieret 

outdoor-produkt er synligt og bookbart i hele sæsonen fra påske til efterårsferie. Den øgede 

synlighed og tilgængelighed tiltrækker flere outdoorturister - især udbyderne af outdoor-

aktiviteter mærker fremgang.  

Centrale milepæle Ansvarlig aktør Idé nr.  

Der er fulgt op på specifikke mål for outdoorturisme på 

Bornholm for både familie- og eliteproduktet. Graden af 

målopnåelse (ændring fra 2014 til 2015) er registreret. 

Nye mål er defineret. 

DB   

Nye kommercielle aktører inden for outdoor er kommet 

til, og etablerede aktører har udbygget aktivitetspaletten 

og ansat flere guider. Flere guider bor på Bornholm.   

Virksomheder   

Der er øget opbakning fra outdoor-aktørerne til 

Open2Day, eventkalenderen og online bookingplatforme.  

Koordinator 19,22  

Shuttlebusser kører ml. Hammerhavn og 

overnatningssteder i Allinge-Sandvig i højsæsonen. 

Koordinator 33, 41  

Der arbejdes på at tilbyde overnatning målrettet outdoor-

målgrupperne – både unge og familier – hele året rundt. 

Koordinator  10, 12, 6  

Arbejde igangsat for at tilbyde løsninger, som gør det 

enkelt og økonomisk fordelagtigt at rejse til Bornholm på 

outdoor-ferie og med eget pladskrævende og ofte 

kostbart udstyr – men uden egen bil. 

Koordinator og 

Færgen 

42  

    

    

    

    

Understøttende aktiviteter og indsatser    

Flere pakker med  transport, overnatning og aktiviteret Koordinator 40  

Svømmeskole og sejlerskole i sommerferien  Koordinator, foreninger  36 og 37   

Bornholm rundt - til lands , til vands og i luften   Koordinator, foreninger 43  
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2017 

Bornholm fungerer som en outdoorpark med en velfungerende infrastruktur og et varieret 

udbud af kvalitetssikrede produkter, som er synlige og bookbare hele året. Det stærke produkt 

har medført flere outdoorturister på Bornholm – også overnatninger. Bornholm tilvælges  af 

tilflyttere og fritidshuskøbere pga. mulighederne for et  aktivt outdoor-fritidsliv.    

Centrale milepæle Ansvarlig aktør Idé nr.  

Der er fulgt op på specifikke mål for outdoorturisme på 

Bornholm for både familie- og eliteproduktet. Graden af 

målopnåelse (ændring fra 2015 til 2016) er registreret. 

Nye mål er defineret, bl.a. for vækst på nye markeder.  

DB   

Der er fuld opbakning fra outdoor-aktørerne til 

Open2Day, eventkalenderen og online bookingplatforme.  

Virksomheder og DB 19,22  

Nye kommercielle aktører inden for outdoor er kommet 

til, og etablerede aktører har udbygget aktivitetpaletten 

og ansat flere guider. Flere guider bor på Bornholm.   

Virksomheder   

Der er ødækkende shuttlebusser i højsæsonen ml. 

Hammerhavn og relevante overnatningssteder.  

Koordinator 33, 41  

Sandvig Outdoor Hostel er åbnet.  Virksomheder  10  

Outdoor-uddannelser og kurser udbydes til en 

(inter)national målgruppe fra en base på Hammerhavn.  

BRK 13  

Afsmittende effekter af satsningen på outdoorturisme kan 

aflæses i det bornholmske samfund – fx outdoorprofil i 

uddannelsestilbud, flere idrætstilbud inden for outdoor, 

øget deltagelse i motionsløb m.v. 

BRK   

Fasen med outdoorkoordinator er evalueret og 

afrapporteret. Nødvendige opgaver på koordinatorens 

bord ifht. forsat udvikling af outdoorturisme er videreført 

i regi af andre aktører.    

DB   

    

    

    

Understøttende aktiviteter og indsatser    

Markedsføring af ”øen man vender sundere hjem fra” DB 24  

Certificering af kvalitets-outdoor-aktiviteter Koordinator 9  

Bornholm er Danmarks centrum for outdoor-udfoldelse Koordinator 44  
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Fokus på aktørerne – hvis plan skal blive til handling  

Som afslutning på handlingsplanen zoomes ind på nogle enkelte aktører 

inden for outdoor-aktiviteter samt overnatning og transport. 

Destination Bornholm og BRK har ansvaret for den strategisk udvikling 

af outdoorturisme. Men en bred vifte af aktører har et medansvar i 

forhold til at føre handlingsplanen ud i livet, for det er ude i felten, at 

produktet leveres til turisterne. Tilsvarende vil mange få del i 

gevinsterne. Aktiviteterne herunder er udvalgt ud fra volumen, eller 

fordi der i arbejdet med planen er kommet mange input til netop disse. 

Mange andre outdoor-discipliner på Bornholm kan på tilsvarende vis 

videreudvikles, bl.a. med et styrket kommercielt sigte.  

Mountainbiking 

Mountainbiking på Bornholm er outdoor, som kan appellere til både nybegyndere og elite, og som 

volumenmæssigt rummer et stort potentiale. Bornholm har et meget varieret og udfordrende 

terræn og allerede en stærk position og infrastruktur inden for cykelturisme. Mountainbiking skal 

synliggøres med begge målgrupper for øje, og et kommercielt mountainbikeprodukt skal udvikles 

under hensyntagen til både ejere og brugere af den bornholmske natur. 

Fra plan til handling Idé nr.  

Flere markerede ruter – også for nybegyndere – vil øge tilgængeligheden. DGI og BRK 

anlægger en grøn mountainbike-ring omkring Rønne. Tilsvarende andre steder? 

  

Mountainbiking er cykling over stok og sten. Løbende dialog og samarbejde mellem 

turismeaktører, mountainbikere og lodsejere (private, kommunale og statslige) er 

nødvendig, så mountainbike-turisme kan udvikles under hensyntagen til alle parter.  

2  

Cykle kan (næsten) alle, men mountainbiking er sjovere – og mere sikkert – når man 

har tjek på udstyr og teknik. En kommerciel aktør el. en forening kan sælge 

undervisnings- og træningspakker målrettet både nybegyndere og garvede.   

  

Guidede ture med lokale mountainbikere vil give erfarne gæster mulighed for større 

oplevelser samt medvirke til at beskytte naturen. De lokale entusiaster kender både 

de bedste spor men ved også, hvor kørsel er forbudt samt hvordan man viser hensyn.  

25  

 

Landevejscykling 

Bornholm har noget at tilbyde alle med hang til dyre racercykler med klick-

pedaler og smalle dæk. Vejnettet er vidtforgrenet og varieret – og der er 

masser af plads til cyklister på vejene.  

 

Der er allerede en række træningsruter tilgængelige på bornholm.info, og de 

kan synliggøres og markedsføres yderligere overfor cykelklubber, 

træningsfællesskaber m.v. Produktpakken til landevejsryttere kan udbygges 

med undervisnings- og træningspakker samt træningsevents med lokale 

profiler (fx Lig på hjul hos Magnus Cort) bl.a. i forbindelse med cykelløb.         

Turistproduktet er 

komplekst – mange 

har et medansvar. 

Læs om turismens 

værdikæde i 

POTENTIALE-

KATALOGET  

Gæsterne 

kommer med 

dyre cykler, så 

overnatnings-

stederne skal 

kunne tilbyde 

sikker 

parkering.  
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Klatring 

I en dansk kontekst er Bornholm foran på point, når det gælder muligheder for klatring. Men øen er 

i konkurrence med bl.a. Kullen i Sverige samt fjernereliggende og dyrere – men også mere 

udfordrende og/eller solsikre – destinationer. Optimale forhold og services er nødvendige for, at 

bl.a. klatreklubber og grupper af klatre-entusiaster vælger at arrangere rejser til Bornholm.  

Fra plan til handling Idé nr.  

Klatremuligheder på Bornholm skal beskrives bedre i Dansk Klatreforbunds medier.   18  

Sikkerhed frem for alt. Rutebyggere fra Dansk Klatreforbund skal have rejsetilskud, 

så de jævnligt kan komme til Bornholm og vedligeholde (og udbygge) klatreruterne.  

26  

Der er primitive overnatningsmuligheder på Nordbornholm nær Moseløkken. Men 

rigtig mange klatrere er akademikere med gode jobs og hang til/råd til god mad og 

drikke, komfort og så selvfølgelig samvær med andre klatrere. Hvor skal de bo?   

  

Man kan ikke klatre på klipper, når det regner. Kan Bornholm have en plan B klar?   

 

Surfing, havkajak, dykning og anden vandsport 

Bornholm har rammerne til at tilbyde spektakulære outdoor- og 

naturoplevelser, særligt med udgangspunkt i det hav, som omkranser øen. 

Bornholmerne ved, hvor de bedste lokationer findes, men turisterne behøver 

hjælp til at finde den rene strand med fladt vand, de bedste surfspots og dér 

hvor hakajakturen er bedst en dag med østenvind. En stærkere kobling ml. 

kommercielle aktører og foreningsaktive samt andre lokale entusiater vil 

kunne få en sådan viden bedre ud til turisterne. Fx surfspotguides og 

strandguides på bornholm.info udviklet og vedligeholdt i samarbejde med 

lokale udøvere samt mulighed for at hyre certificerede guider med stort 

lokalkendskab.  

 

Overnatning 

Øens overnatningssteder skal imødekomme outdoorturisternes særlige behov. Først og fremmest 

medbringer de (dyrt) udstyr, som skal kunne opbevares sikkert og hensigtsmæssig samt rengøres 

og vedligeholdes efter en aktiv dag. Andre services kan være mulighed for udlejning og reparation af 

grej, sund, næringsrig mad samt tilbud og underholdning med en aktiv målgruppe for øje – lige fra 

massage og løbetræning til svømmekonkurrencer, børneløb og ”mor og baby yoga”.     

Fra plan til handling Idé nr.  

Overblik over hvilke faciliteter, de forskellige overnatningssteder tilbyder 5  

Overnatningssteder målrettet outdoor åbne i ydersæsonerne 6  

Et youth hostel med outdoor-profil og særlig øje for især den unge målgruppes behov 10, 12  

Gæsterne skal kunne få tips og anbefalinger til outdoor hos kyndigt frontpersonale 30  

 

  

Læs mere 

under idé        

1, 4 og 9 i  

potentiale-

kataloget  



33 
 

Transport 

En øget satsning på outdoorturisme kræver nye transportløsninger, både til, fra og rundt på 

Bornholm.  Outdoor-discipliner er tit udstyrskrævende, så det skal gøres nemt og sikkert at få fx  

cykel, surfboard, dykkerdragt eller havkajak med til øen. I dag er det tungt, vanskeligt og dyrt at 

besøge Bornholm for fx for en 25-årig surfentusiast fra København uden bil. Også rundt på 

Bornholm skal transport nytænkes, så de bedste outdoor-lokationer kan nås uden bil.  

Fra plan til handling Idé nr.  

Pakkeprodukter i samarbejde med Bornholmerbussen eller vognmand inspireret af 

skibuskonceptet. Overnatning på udvalgte overnatningssteder sælges inkl. 

bustransport fra København. Bussen ledsages af en trailer med plads til kajakker, 

cykler etc. Bus og trailer kører gæsterne helt hen til overnatningsstederne.   

42  

Outdoor-entusiaster medbringer kostbart grej – fx dyre cykler eller surfboards. De 

skal kunne tilbydes sikker opbevaring af grejet i forbindelse med rejsen til 

Bornholm. Carboncyklen efterlades ikke ubevogtet i toget, bussen eller på færgen. 

  

Shuttlebusser – til en start i udvalgte perioder og mellem udvalgte lokationer 

(beskrevet detaljeret i handlingsplanen) - vil gøre det muligt at være outdoorturist 

uden bil. Det vil gøre outdoor mere tilgængelig for især de unge samt de 

prisbevidste kunder. Også en løsning for aktive familier med flere interesser. Mor 

smider surfbrættet i bilen og kører til Balka. Far og børn tager shuttlebussen 

direkte fra Outdoor Hostel Sandvig til Hammerhavn for at sejle havkajak.  

 

 

33 

 

Markedsføre Bornholm som en ø, hvor de aktive får rabat på transport. Medbragt 

mountainbike/surfboard etc. eller billet til et outdoor-arangement giver rabat på 

transport. Ved brug af offentlig transport rundt på Bornholm gives afslag i prisen, 

hvis man benytter de særlige outdoor-afgange med god plads og god tid til at få 

cykel eller bræt ombord i bussen.  

21  

Outdoorbus som event – ikke kun et transporttilbud. Hop ind i en bus og bliv kørt 

rundt til forskellige outdoor-lokationer, hvor guider og udstyr venter. Nem outdoor 

for dem, som vil prøve meget forskelligt i Outdoor Park Bornholm. 

41  
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 Introduktion til potentialekatalog for outdoorturisme på Bornholm 
I samarbejde med outdoorturismens aktører på Bornholm er udarbejdet et potentialekatalog, som 

konkretiserer en række mulige aktiviteter og tiltag, der kan være med til at understøtte realiseringen 

af visionen om Outdoor Park Bornholm. Nogle tiltag kan igangsættes i morgen. Andre er langsigtede, 

strategiske satsninger. Nogle kan en enkelt aktør søsætte til egen gevinst og fælles bedste. Andre 

kræver tværgående samarbejde og politisk velvilje.  

Katalogets struktur og indhold introduceres her som afslutning på potentialeplanen. Selve kataloget 

rummer samlet 45 idéer og udgør derfor et selvstændigt dokument med titlen POTENTIALEKATALOG 

for outdoorturisme på Bornholm 2015-17.         

Katalogets struktur 

Potentialekataloget er blevet til på baggrund af bl.a. to workshops med outdoorturismens aktører i 

hhv. juni og september 2014, hvor kataloget er bearbejdet ud fra to strukturelle dimensioner: 

Turismens værdikæde er opdelt i fem led: aktiver, kapacitet, marketing, infrastruktur og koncept. Den 

tager udgangspunkt i den klassiske værdikædetankegang: Hvilke aktiviteter skaber værdi for kunden 

og giver Bornholm som outdoor-destination en konkurrencemæssig fordel? Modellen er tilpasset tu-

rismens komplekse betingelser. Mange virksomheder og mennesker skal spille sammen for at skabe 

succesfulde outdoor-oplevelser, og de skabes på stedet – på Bornholm – sammen med gæsten. Det er 

ikke hyldevarer, som kan lagres eller byttes.  

Tidsaksen fra 4. kvartal 2014 – 2017 er anvendt som værktøj i processen med at forvandle potenti-

alekataloget til en handlingsplan. I hvilken rækkefølge skal aktiviteterne gennemføres for at under-

støtte potentialeplanens vision om Outdoor Park Bornholm? Hvordan skabes størst værdi? Værdikæde 

og tidsakse er tænkt som værktøjer til løbende at diskutere og prioritere idéerne ud fra.  

Katalogformen skal hjælpe de mange aktører, som spiller sammen om at få outdoorturisme på Born-

holm ud over kanten, med at handle, prioritere og tage fat på udviklingsarbejdet i praksis. Der er både 

langsigtede, seje strategiske træk, og lavthængende frugter, som er lige til at plukke og løbe med. 

Potentialerne følger samme skabelon, så det er muligt at sammenligne på forskellige parametre.  

Skabelon for potentialekatalogets idésider 

Hvad? 

 

Kort beskrivelse af idéen 

 Stor Mellem Lille 

Grad af udbytte    

Grad af indsats    

Hvem udfører?  

Hvem følger op?  

Økonomi  

Udfordringer                 
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Turismens værdikæde.  

 

Kilde: Anders Hedetoft og Eskild Hansen (2012) 

Indholdet i turismens værdikæde 

Aktiver Aktiverne sætter billede på destinationen i turistens bevidsthed og udgør 

fundamentet for attraktionen. Her er Bornholms natur helt central. 

Kapacitet Uden mad og drikke… outdoorturisten på Bornholm skal kunne få opfyldt 

helt basale behov for målgruppen. Mad, drikke og overnatning. Men også fx 

grejudlejning, salg og servicebehov. 

Marketing Produkterne skal naturligvis også synliggøres via markedsføring, 

presseomtale, anbefaling fra familie, venner og kolleger osv. 

Infrastruktur Destinationens tilgængelighed for turisten afhænger af en infrastruktur i 

form af transport, information og kommunikation, skiltning, veje og stier, 

brochurer m.v. Alt dette hjælper turisten til at opleve aktiverne. Forskellige 

målgrupper har forskellige behov. 

Koncept Det er ikke længere i samme grad stedet, der trækker, men det man kan 

gøre på stedet – aktiviteterne og oplevelserne. Dette behov fordrer et 

koncept – en velfungerende opskrift. Skiferie og wellnessophold er gode 

eksempler på genkendelige og alment udbredte feriekoncepter.  

 

Det betyder ikke, at turister vil være fri for overraskelser og impulsive 

oplevelser. Men vi er i dag vant til at blive serviceret og guidet, og derfor 

foretrækker vi også, at vores rejser og fritid er veltilrettelagte og i en vis 

udstrækning følger en genkendelig og accepteret skabelon. Det skal ikke 

være besværligt og krævende at holde fri. 

Aktiver

- hvad er der 
at se?

Kapacitet

- hvad kan 
man købe?

Marketing

- hvor ser man 
det?

Infrastruktur

- hvordan 
kommer man 

derhen?

Koncept

- hvad gør 
man?
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Katalogets indhold 

AKTIVER HVAD KAN MAN SE                                                                                              SIDE 8 

  

1 SYNLIGGØRE OG STYRKE DE YPPERSTE OUTDOOR-SPOTS  

2 ENKELT AT SKABE KOMMERCIELLE AKTIVITETER I OFFENTLIGT EJET NATUR 

3 VIDENDELING MELLEM DE STORE AREALEJERE OG OUTDOOR-INTERESSENTER 

4 SYNLIGGØRE AT BORNHOLM HAR DANMARKS ALLERBEDSTE STRANDE 

  

KAPACITET HVAD KAN MAN KØBE                                                                                      SIDE 13 

  

5 OVERNATNINGSSTEDERNE GIVER OVERBLIK OVER OUTDOOR-FACILITETER 

6 FLERE OVERNATNINGSSTEDER ER ÅBNE I YDERSÆSONEN 

7 OUTDOOR PÅ FOLKEMØDET KAN BOOKES ÉT STED 

8 I YDERSÆSONEN TILBYDES INTIMT OG EKSKLUSIVT OUTDOOR 

9 CERTIFICERING AF KVALITETS-OUTDOOR-AKTIVITETER 

10 SANDVIG PLEJEHJEM ER OUTDOOR-HOTEL 

11 TVÆRGÅENDE INSTRUKTØRKURSER MED FOKUS PÅ GODE OPLEVELSER 

12 YOUTH HOSTEL MED OUTDOOR-PROFIL 

13 KVALIFICERET OUTDOOR-ARBEJDSKRAFT FINDES PÅ BORNHOLM 

14 BORNHOLM HAR ET KORPS AF OUTDOOR-FRIVILLIGE 

  

MARKETING HVOR SER MAN DET                                                                                          SIDE 24 

  

15 MERE VISUEL MARKEDSFØRING – BILLEDER = FØLELSER 

16 OUTDOOR-BORNHOLM ER FOR FAMILIER 

17 BORNHOLM ER FOR DE UNGE 

18 OMTALE AF KLATREMULIGHEDER PÅ BORNHOLM   

19 OPBAKNING TIL FÆLLES ONLINE BOOKINGPLATFORME FOR OUTDOOR-

OPLEVELSER 

20 FORBEDRET OMTALE AF OUTDOOR PÅ BORNHOLM.INFO 

21 RABAT PÅ TRANSPORT TIL/FRA OG PÅ BORNHOLM NÅR DU ER AKTIV 

22 DENNE UGES BORNHOLM GÅR ONLINE 

23 OUTDOOR I YDERSÆSONEN ER INTIMT OG EKSKLUSIVT 

24 ØEN DU VENDER SUNDERE HJEM FRA 
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INFRASTRUKTUR HVORDAN KOMMER MAN DERHEN                                                               SIDE 35 

  

25 BORNHOLM HAR MOUNTAINBIKERUTER OG –GUIDER 

26 KLATRERUTERNE ER GENNEMGÅET - SIKRE OG VEDLIGEHOLDTE 

27 SKILTNING I LANDSKABET ER TYDELIG OG TILSTRÆKKELIG 

28 ORGANISERET VIDENDELING ML. OVERNATNING OG AKTIVITETER 

29 HENVISE OG SAMARBEJDE I STEDET FOR AT KONKURRERE 

30 FRONTPERSONALET KAN BESVARE: ”HVAD SKAL VI LAVE?” 

31 BORNHOLM HAR ALTID EN KYST MED LÆ – SÅ VI HENVISER TIL HINANDEN 

32 BORNHOLM HAR EN OUTDOOR-KOORDINATOR 

33 OUTDOOR-SHUTTLES MELLEM OVERNATNINGSSTED OG LOKATION 

  

KONCEPT HVAD GØR MAN                                                                                               SIDE 45 

  

34 FISKEDAG MED MADOPLEVELSER 

35 OUTDOOR-TEMADAGE I SOMMERFERIEN 

36 SVØMMESKOLE 

37 SEJLERSKOLE 

38 OUTDOOR-WEEKEND / OUTDOOR-UGE 

39 IRONMAN BORNHOLM 

40 FLERE PAKKEPRODUKTER: OVERNATNING + AKTIVITETER 

41 OUTDOOR-BUSSEN 

42 REJS TIL BORNHOLM MED OUTDOOR-UDSTYR – MEN UDEN BIL 

43 

44 

BORNHOLM RUNDT – TIL LANDS, TIL VANDS OG I LUFTEN  

BORNHOLM ER DANMARKS CENTRUM FOR OUTDOOR-UDFOLDELSE 

45 THE COOL SCHOOL 
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 Projektdeltagere og andre outdoorturisme-interessenter 
 

Deltagere på Workshop 1, CRT, 18. juni 2014    
Stefan Jacobsen Klatreforbundets Bornholmerkomité bondejacobsen@gmail.com 

Morten Moesgård Ravnholt Naturstyrelsen momra@nst.dk  

Mikkel Bach-Jensen A/S Team Bornholm mikkel@teambornholm.dk  

Maiken Jørgensen Team Cykling Bornholm cykelmygmaiken@gmail.com  

Kirstine Tolstrup Nielsen VisitDenmark ktn@visitdenmark.com  

Kirsten Lund-Hansen Dansk Vandrelaug klh@pc.dk  

Frederik Conradsen Eastwind info@eastwind.dk 

Flemming T Sørensen DGI Flemming.Torsten.Soerensen@dgi.dk  

Claus Clausen Viking Atletik info@viking-atletik.dk  

Carsten Hæstrup Rø Golfbane carsten@roegolfbane.dk  

Allan Stender Aste og Tines Gjestehûz info@gjestehuz.dk  

   

Deltagere på Workshop 2, Hotel Abildgaard, 4. september 2014  

Stefan Jacobsen Klatreforbundets Bornholmerkomité bondejacobsen@gmail.com 

Stefan Grimberg Panama Communication AB, Sverige stefan@pancommunication.se 

Solene Prince Etour, Sverige, ph.d.-studerende solene.prince@miun.se 

Rasmus Johnsen Cold Hawaii, Klitmøller, Vestjylland rj@rjohnsen.com 

Peter Harremoes Dansk Klatreforbund peter.harremoes@gmail.com  

Per Rønne-Jensen Bornholm Rundt i Havkajak hav@bornholmskajakklub.dk  

Ole Holm Pedersen Bornholms Regionskommune Ole.Holm.Pedersen@brk.dk 

Morten Moesgård Ravnholt Naturstyrelsen momra@nst.dk  

Lene Møller Tejn Idrætsforening lob@tejnif.dk  

Lars H. Olsen Videncenter for Kystturisme lars.h.olsen@ckt.dk  

Lars Albæk Væksthus Hovedstadsregionen på Bornholm la@vhhr.dk 

Kristine Gregersen Videncenter for Kystturisme kristine.gregersen@ckt.dk 

Kirstin Blomgren Bornholm Tours kirstin@bornholmtours.com 

Jonas Bagger Sørensen GoBornholm og Eastwind jonas@eastwind.dk 

Jesper Nehm Poulsen Studerende, Leisure Management, UCSJ  j.nehm.p@hotmail.com 

Flemming Torsten Sørensen DGI Bornholm Flemming.Torsten.Soerensen@dgi.dk  

Claus Clausen Viking Atletik info@viking-atletik.dk  

Christina Juhl-Sørensen Allinge-Sandvig Turist- og Erhvervsforening/ASTE mail@aste.dk 

Charlotte Kofoed Hotel Balka Strand mail@hotelbalkastrand.dk 

Cecilie Mattsson Havkajak Bornholm mail@havkajakbornholm.dk 

Andreas Andersson Feriepartner Bornholm bornholm@feriepartner.dk  
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Udvalgte øvrige outdoorturisme-interessenter på Bornholm   
Tina Marker Smedegaards Rideskole info@smedgaardsrideskole.dk 

Timo Hoffman Sommer post@cafe-sommer.dk 

Thomas Roland High Park Bornholm Thomas@houseofevent.dk 

Søren Friese Naturstyrelsen sfr@nst.dk  

Steffen Anker Aktiv Bornholm info@aktivbornholm.dk 

Rasmus Lund A/S Team Bornholm rasmus@teambornholm.dk 

Per Allan Hansen Novasol per.allan.hansen@novasol.dk 

Pelle Dam Olsen Feriepartner Bornholm pelle.dam.olsen@feriepartner.dk 

Mikkel Andersen Bornholms Efterskole mikkel@bornholmsefterskole.dk 

Mie Hjort Event Bornholm mie@svanekegaarden.dk  

Louise Lyng Bojesen  BRK, Teknik og Miljø louise.lyng.bojesen@brk.dk 

Lars Espersen BornholmTours lars@bornholmtours.com 

Klaus Juhl Hotel Friheden/Abildgaard/Allinge klaus@hotelfriheden.dk 

Karina Nybo Det Gamle Posthus detgamleposthus@ofir.dk 

Karina Korsgaard Dueodde Familiecamping info@dueodde.dk 

Jesper Schiøtt SportDres bornholm@sportdres.dk 

Jens Peter Koefoed Bornholms Klatreklub + Campus Bornholm jpk@cabh.dk 

Jacob Turman Restaurant Pakhuset post@restaurantpakhuset.dk 

Jacob Guldbergsen Listed Trolling info@listedtrolling.com 

Gitte Wolf Kjøller Pension Langebjerg langebjerg@mail.dk 

Dennie Hilding Bornholm Surf Farm dennie.hilding@cogmind.se 

Christian Froberg Dahl Ekkodalshuset info@ekkodalshuset.dk 

Benny Starup Sandvig Familiecamping sandvigfamiliecamping@mail.dk 

   

   

Interviewede og besøgte virksomheder, juli-august 2014 

BornholmTours www.bornholmtours.dk  

Check Point Marine www.checkpointmarine.dk 

Diveline Bornholm www.diveline.dk 

Eastwind Surf- og Kajak Center www.eastwind.dk  

Havkajak Bornholm www.havkajakbornholm.dk  

Nature Event www.natureevent.dk  

   

 

Styregruppe og projektgruppe - Potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm 
Tage Petersen Center for Regional- og Turismeforskning tage@crt.dk 

Susanne Sachs Destination Bornholm susanne@bornholm.info 

Pernille Lydolph Destination Bornholm pernille@bornholm.info  

Niklas Dalsjø BRK, Erhverv, uddannelse og beskæftigelse Niklas.Dalsjoe@brk.dk  

Lene Rømer Center for Regional- og Turismeforskning lr@crt.dk  

Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning lfa@crt.dk  

Lars H. Olsen Videncenter for Kystturisme lars.h.olsen@ckt.dk  

Kristine Gregersen Videncenter for Kystturisme kristine.gregersen@ckt.dk 

Anja Bach-Jensen Center for Regional- og Turismeforskning anja@crt.dk  

 

http://www.bornholmtours.dk/
http://www.eastwind.dk/
http://www.havkajakbornholm.dk/
http://www.natureevent.dk/
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