
 
 
 
 
 
PRESENTASJON AV 
SIGDAL OG EGGEDAL 
TURISTSERVICE AS 



Hva er SET? 
• AS dannet i 1995. Kun private eiere. 1 årsverk. Kommersielle. 2/4 av SETs inntekt 

tjener vi inn på salg av varer og tjenester. ¼ er medlemsavgifter. ¼ er tilskudd fra 
kommunen. En stor andel av medlemsbedriftene har vært medlemmer i 20 år. 

• Helårsåpent turistkontor, formidler all informasjon og kunnskap om alt som finnes 
og skjer i Sigdal. 

• Selger lokale produkter og lokal mat.  
• Selger fiskekort, kart, suvenirer fra kunstnerhjemmene, museene og andre 

kommittenter. Er booking for de fleste museene. 
• Utstillingslokale  for våre servicemedlemmer (75 bedrifter), samt annen profilering av 

disse via bl.a. Facebook, visitsigdal.no, lister som gis ut til hytteeiere, messer osv.. 
• Bindeledd mellom hytteeierne og Sigdal, og det naturlige stedet man som turist 

oppsøker. 
• Destinasjonsutvikler. Samarbeider nå også sammen med Eggedal Turlag (som kjører 

løypene i Eggedalsfjellet)  om å utvikle og forbedre området,  samt øke tilbudet av 
aktiviteter opplevelser.  

• Administrasjon for Eggedal Turlag. 



Hva er nytt i 2013-2014? 
• Ny daglig leder i større stillingsprosent (60%) fra desember -12. 
• Facebook. Arbeid med ny nettside (visitsigdal.no) og nettportal (sigdal.no) 

ble avsluttet i mars -14, ny logo.   
• Tettere samarbeid med Eggedal Turlag og Eggedal Utmarkslag. 
• Forbereder hyttemesse på Hellerudsletta i april 2015.  
• Jobber med airbnb og booking.com. I tillegg ligger det overnattingssteder på 

visitsigdal.no. Se om det er grunnlag for booking. 
• Arbeider med nye og flere opplevelser i naturen.  
• Profiler på både Instagram og Pinterest (visitsigdal.no). 
• Nyoppusset lokale (på dugnad) og nye og flere varer. 
• Regnskapsansvarlig i fiskeprosjektsamarbeidet med Modum og Krødsherad. 
• Har begynt å jobbe med å skape flere tilbud i naturen, vi har for få 

aktiviteter pr. i dag. Ønsker å få til utvikling av opplevelser i Trillemarka, 
samt bedre skilting inn i Trillemarka-området. 

• Gjennomført samarbeid med Sole Hotell og Blaafarveværket om 
aktivitetskalender og annonser til halv pris i Bygdeposten. 

 
 

 
 
 
 
 



Hva ønsker SET å gjøre framover, i tillegg til 
det vi gjør i dag? 
• Samle reiselivsbedriftene til samarbeid om pakking slik at flere lokale 

aktører kan tjene penger på de som besøker oss. 
• Markedsføre den nye hjemmesiden slik at flest mulig finner oss, 

spesielt via søkemotoroptimalisering. 
• Bruke hyttebrukerundersøkelsen, kunnskap om nye trender og «Først 

mot fremtiden» til å utvikle Sigdals reiseliv. 
• Få flere varme senger, gjerne ved å benytte alle de hyttene og koiene 

som allerede finnes i området. Booking? 
• Promotere i mye større skala Sigdals nye reiselivsprofil: Det ekte, det 

urørte, villmarken, stillheten, «ta tiden tilbake». 
• Finne ut hvem det er enklest og mest naturlig å samarbeide med 

framover, spesielt mht. profilering. Hvilket landsdelsselskap, hvilket 
destinasjonsselskap osv. er vi mest like, og har likt marked som oss? 

• Jobbe mer med innkjøpsfordeler for våre medlemmer. 
 



SETs nettverk/samarbeidspartnere 
• Våre 75 medlemsbedrifter (håndverkere, entreprenører, 

grunneiere, butikker,  reiselivsbedrifter, møbelsnekkere mm.). 
•  Eggedal Turlag og Eggedal Utmarkslag (grunneierlag).  
• Krødsherad kommune v/Tone Rolfstad (fiske, pakking), 

Morten Eken i Modum kommune (fiske), Knut Ringnes 
Krødsherad Fiskeforening (fiske), Sigdal grunneierlag (fiske). 

• I tillegg samarbeider vi med Sigdal kommune og BN. Jobber nå 
med å danne et næringsnettverk med disse samt Sigdal 
Industriforening og Prestfoss handels- og næringsforening.  

• Er med i Team Reiseliv, men har ikke hatt tid til å engasjere oss 
nok der.  

• Fordi vi er en typisk hyttekommune, og pr. i dag har relativt lite 
«tradisjonelt» reiseliv, har vi til nå ikke satset på de store 
nettverkene som VisitOslo og VisitNorway.  



Fordeler ved nettverk: 
• Flere hoder tenker bedre enn få. Det er mye kompetanse i gode 

nettverk. 
• Det er enklere å få til en fornuftig og god rollefordeling, unngå 

dobbeltarbeid. Flere arb.oppgaver kan utføres. 
• Innkjøpsfordeler (varer, tjenester, strøm, forsikringer) 
• Større inspirasjon ved samarbeid istedenfor å gjøre alt alene. 
• Lettere å skape engasjement, legge press på og få gjennomslag 

når flere står samlet (eks. hyttemessa, kommunesaker, søke 
midler osv.). 

• Mer å tilby kundene ved samarbeid (eks. mer å oppleve og se i 
et større område osv.), flere til å dele kostnader ved bl.a. 
profilering. 



Utfordringer ved nettverk 
• Baserer seg ofte i altfor stor grad på offentlig midler. Mange 

eksempler på at prosjekter som drives av offentlige midler, 
rakner når de midlene blir borte. Det er etter SETs syn HELT 
nødvendig at det er brukerne og de som skal tjene penger på 
samarbeidet som i hovedsak engasjerer seg både mht. tid og 
spesielt penger for at et prosjekt skal være langsiktig og 
vellykket. 

• Drives et stort nettverk av få personer (1-2), blir driften veldig 
personavhengig. Mye kunnskap kan gå tapt, og man er avhengig 
av at den personen har stor arbeidskapasitet, er en god 
organisator, er gode på å skape entusiasme, har tillit og er 
samlende.  

• Når man er så små som vi er, drukner man fort i veldig store 
nettverk som VisitNorway og VisitOslo. 
 
 




