Afrapportering Hesteturismekonference Guldborgsund kommune
Projekt titel
Har hesteturisme en fremtid i Danmark?
Danmarks første konference om hesteturisme afholdt den 22. september 2017.
Den 23. marts 2017 blev der af Kultur, Turisme & Bosætningsudvalget i
Guldborgsund kommune bevilget et tilskud på 30.000 kr. til foreningen FerieRytter, til
projektet ‘Hesteturismekonference’.
Bevillingen er øremærket til markedsføring af aktiviteter i Guldborgsund Kommune
alene, og at der medtages materiale, herunder velkomstmapper, der kan brande
kommunen som helhed.
Projektstartdato: 15. marts 2017
Projektslutdato:

1. december 2017

Projektets formål
At afholde Danmarks første hesteturismekonference 22.9.2017 og sætte
hesteturisme på Danmarks turismelandkort med Guldborgsund Kommune i
førersædet.
Konferencen skal synliggøre, styrke og samle de spredte initiativer der er i
Danmarks rideruteforeninger og den deraf spirende hesteturisme.
Projektets forløb
FerieRytter har nedsat en Task Force gruppe bestående af stærke heste/turismefolk
i Danmark og i en sparring med disse er hovedtrækkene for
Hesteturismekonferencen aftalt.
Herefter har FerieRytter søgt midler til Hesteturismekonferencen, og vi har opnået
støtte fra Guldborgsund kommune (30.000 kr), Gribskov kommune (30.000 kr),
Hestegruppen Gribskov, Gribskov kommune (17.000 kr) og Troels Jørgensen A/S,
Lolland (5.000 kr).
Den samlede støtte udgør 82.000kr.
Annelise Bach Nielsen og Merethe Kepp fra foreningen FerieRytter har arrangeret
hele konferencen og indgået aftaler med oplægsholdere, hesteturismeaktører,
konferencier, FrederiksborgCentret og andre implicerede.
FerieRytter har haft et godt samarbejde med FrederiksborgCentret, hvor
konferencen blev afholdt, og hvor vi ligeledes fik aftale om en Hesteturismestand på
114 M2 til Hillerød Horse Show den 22. - 24. september.
104 personer købte billet til Hesteturismekonferencen og heraf deltog ca 100 den 22.
september 2017 på konferencen i Frederiksborgcentret.
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Der var flere deltagere fra Guldborgsund kommune til stede ved konferencen. KTB
var repræsenteret ved Christian Barding, Business Lolland-Falster var repræsenteret
ved RIkke Fabienke, Riderute Lolland-Falster deltog med 2 repræsentanter.
Desuden deltog 2 hesteturismeaktører samt FerieRytter med adresse i
Guldborgsund kommune.
Alle deltagere fik udleveret en velkomstmappe fra Guldborgsund kommune og i
denne lå materialer til dagen - heriblandt en sponsorliste, hvor Guldborgsund
kommune var nævnt.
I selve konferencelokalet stod en Roll-up med et smukt kort over Guldborgsund
kommune, hvor man bl.a. kunne se en af FerieRytters destinationer markeret med
en hest ved Corselitze på østfalster.
Oplægsholdere på konferencen var:
1. Caroline Seehusen, DI Dansk Islandshesteforening.
http://www.ferierytter.dk/caroline-seehusen-hesteturismekonference-22-septe
mber-2017/
2. Rhys Evans, Høgskulan for Bygde- og Landdistriktsutvikling, Norge.
http://www.ferierytter.dk/rhys-evans-the-new-equine-economy-in-the-21st-cent
ury-slides-2/
3. Liv Malskær, Antropolog med rideturisme som speciale.
http://www.ferierytter.dk/liv-malskaer-har-hesteturismen-en-fremtid-i-danmark/
På messestanden Dansk Hesteturisme på Hillerød Horse Show deltog 25
hesteturismeaktører og flere rideruteforeninger fra hele Danmark.
Fra Guldborgsund kommune deltog:
● FerieRytter
● Riderute Lolland-Falster
● Rideangst.dk
● My Horse Booking
Håndbog i Hesteturisme:
Til Hesteturismekonferencen havde FerieRytter oversat og udgivet ‘Håndbog i
Hesteturisme’. Denne håndbog er rigt illustreret med fotos af hesteturismeaktører i
Guldborgsund kommune. Hver aktør har en annonce i bogen med beskrivelser af
ydelser og kontaktinformation og bagerst i bogen takker FerieRytter Guldborgsund
kommune for støtte til udgivelse af bogen.
Hesteturismeaktører i Håndbog i Hesteturisme:
Hannenov Bed and Breakfast
Nykøbing F Travbane
intoto - Online Markedsføring
My Horse Booking
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Academic Art of Riding by Bent Branderup
Klimagården
Skovriderne
Hasseløgård Hestecenter
LF Hestedag
Idestrup Bed & Breakfast
LFK Lolland - Falster Køreforening
Ridefysioterapi Guldborgsund
Trail-Træning
Corselitze Rutelaug
Valbjerggård Hestecenter
SAR Sakskøbing Rideklub
Stutteri Søndergård
Hippoaden v. SAR Sakskøbing Rideklub
FerieRytter
Bellingegaard
Rideangst

Projektets resultat
PR og markedsføring
FerieRytter reklamerede for Hesteturismekonferencen på flg. hestemesser og
dyrskuer:
World Tölt i Odense 2017, Hest & Rytter i Herning 2017, Roskilde Dyrskue 2017, LF
Hestedage 2017 og Store Hestedag 2017 i Roskilde. Vi delte flyers ud, havde
annonce i dyrskuebladet, skrev pressemeddelelser til landsdækkende medier og fik
god omtale i især hestefaglige medier.
Vi markedsførte Hesteturismekonferencen i vores nyhedsbrev, der kommer ud til
700 læsere og skrev om konferencen på Sociale Medier såsom Facebook, LinkedIN,
Instagram og Twitter.
Vi sendte godt 400 personlige invitationer ud til hesteturismeaktører, politikere,
rideruteforeninger, turismeorganisationer og hesteorganisationer såsom DRF Dansk
Rideforbund og DI Dansk Islandshesteforening m.fl.
Mediedækning
Hesteturismekonferencen har fået god mediedækning.
FerieRytter har sendt denne pressemeddelelse ud:
http://www.ferierytter.dk/wp-content/uploads/FerieRytters-pressemeddelelse-25.9.20
17.pdf
Magasinet Hillerød Horse Show: side 14 - 17 samt annonce side 37.
3

http://www.onsitecatalog.com/catalogs/1568/7770/#/14
DI Dansk Islandshesteforening:
http://www.islandshest.dk/dansk-islandshesteforening-repraesenteret-paa-konferenc
e-dansk-hesteturismekonference/
Frederiksborg Amtsavis: ‘Mange ønsker om flere hesteturister’
https://sn.dk/Hilleroed/Mange-oensker-om-flere-hesteturister/artikel/685543
E-magasinet ‘Islandsk hest’: ‘Hestefolk klar til at trække flere turister til Danmark’
https://issuu.com/bjmedia/docs/islandsk_hest_oktober_november_2017?e=2231596
2/54941591
E-magasinet ‘Malgré Tout’: ‘Hestefolk klar til at trække mere hesteturisme til
Danmark’
http://malgretout.dk/2017/09/25/hesteturisme/

FerieRytters Nyhedsbrev:
Marts 2017:
https://us11.campaign-archive.com/?u=5cd9416b332a4d640be659d8c&id=27c4acb
883
Juni 2017: https://mailchi.mp/d36cb6b05ae2/en-drm-om-en-rideferie-1223605
Juli 2017: https://mailchi.mp/ad80dc3e9fad/ferierytters-nyhedsbrev-juli-2017
September 2017: https://mailchi.mp/0bf723022080/hesteturisme-og-dronningebesg
PR Video
FerieRytter fik fremstillet en PR video, som kan bruges til at dokumentere
konferencen og nogle af dens konklusioner. Her står bl.a. Guldborgsund kommune
som sponsor for videoen:
Video Hesteturismekonference 22. september 2017: https://youtu.be/tkoWbJMHr3E
Projektets virkning i forhold til formålet
Ca 100 personer fra Danmark, Sverige og Norge deltog i Hesteturismekonferencen
den 22. september 2017 i Frederiksborgcentret.
Der var stor enighed blandt alle deltagere om at det var et godt og tiltrængt initiativ,
der gerne må fortsættes.
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Flere af konferencens paneldeltagere synliggjorde det store arbejde de har lavet i
forbindelse med opstart af rideruter, hesteturisme og hestevirksomhed, og på
dagens workshops blev der udvekslet erfaringer, networket og skabt nye
samarbejdsrelationer.
En stor del af deltagerne udtrykte behov for netværk og sparring og for en
brancheorganisation, der kan tale hesteturismens sag.
Ligeledes ytrede flere turismeaktører behov for hjælp til opstart og markedsføring af
hesteturisme. Annette Sørensen fra Visit Nordsjælland er klar til at satse på
hesteturisme i forbindelse med ‘Kongernes Nordsjælland’.

Oplægsholder Liv Malskær konkluderede i sit oplæg: ‘Har hesteturismen i Danmark
en fremtid?’ helt klart: JA! Dette baserede Liv Malskær bl.a. på:
● der er et solidt hjemmemarked og enorm interesse fra Tyskland
● i Danmark har vi varieret natur og mulighed for at medbringe egen hest
● vi har en købestærk målgruppe (livsstilryttere)
● det er et vigtigt produkt i udviklingen af oplevelsesudbuddet i kyst- og
naturturismen (ferieryttere)
● det udvikler landdistriktsturismen
● skaber attraktive bosætningsområder
Se Liv Malskærs oplæg her:
https://www.youtube.com/watch?v=N5cY1ciRwyo&t=43s
Efterfølgende har flere kommuner sat gang i hesteturismen - f.eks på Stevns:
Video ‘Stevns til hest’: https://www.youtube.com/watch?v=tH_1ZgJmxa4
Her skeler man til succes’en I Guldborgsund kommune og inviterede FerieRytter til
et møde i oktober 2017 for at drøfte potentialerne i Stevns kommune.
Ligeledes har Vejle kommune haft besøg af FerieRytter til et inspirationsmøde og nu
er også Visit Vejle interesserede i udvikling af hesteturismeprodukter.

Økonomi
Det samlede regnskab for hesteturismekonferencen viser en balance på 131.098,42
kr. Der er indtægter fra sponsorer på i alt 82.000 kr og udgifter på i alt 120.973,42 kr.
Det endelige regnskab giver et underskud på i alt 38.973 kr. Modregnet værdien af
de resterende bøger og krus som foreningen FerieRytter køber til vores lager giver
det et underskud på 20.223 kr.
FerieRytter har afleveret regnskab og bilag til alle 4 sponsorer for de tildelte midler.
De eneste sponsorer der havde betingelser for anvendelsen af midler var
Guldborgsund kommune, der skriver i bevillingsbrevet: “ Bevillingen er øremærket til
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markedsføring af aktiviteter i Guldborgsund Kommune alene, og at der medtages
materiale, herunder velkomstmapper, der kan brande kommunen som helhed”.
Marianne Christensen fra Hestegruppen Gribskov, Gribskov kommune har stillet en
del kritiske spørgsmål til regnskaberne - bl.a. mener hun at arrangørhonorar til
FerieRytter ikke var aftalt og spørger, om der er foregået returkommission.
Der var ingen betingelser fra hverken Troels Jørgensen A/S, Hestegruppen Gribskov
eller Gribskov kommune til anvendelsen af midlerne, udover at de skulle bruges til
Hesteturismekonferencen.
Arrangørhonoraret til FerieRytter har fra starten af planlægningen af
hesteturismekonferencen været anført i budgettet med 4.000 kr.
Af regnskabet til Gribskov kommune ses, at foreningen FerieRytter fik 3.000 kr i
arrangørhonorar.
Både FerieRytters regnskab for 2017 og det samlede regnskab for
Hesteturismekonferencen er gennemgået af formand, kasserer og revisor for
foreningen FerieRytter og der er ikke fundet grund til bemærkninger.
Foreningen FerieRytters regnskab 2017 er revideret og underskrevet af foreningens
revisor på generalforsamlingen den 12.2.2018, og der var ikke bemærkninger til
regnskabet.
Desuden har daværende formand for foreningen FerieRytter Annelise Bach Nielsen
og nuværende formand Merethe Kepp gennemgået regnskaber og bilag med Lasse
Fonager Møller, udviklingskonsulent i Center for borger og branding.
Lasse Fonager Møller har bedt Lene Krabbesmark, leder af Kultur, Turisme &
Bosætning i Center for Borger og Branding, Guldborgsund kommune om at vurdere
sagen.
I mail af 12.2.2018 svarer Lene Krabbesmark Marianne Christensen:
‘Vi har, efter både din og Ferierytters henvendelse omkring det tilskud Guldborgsund
Kommune har givet til Ferierytter, samt det tilskud Gribskov Kommune, igennem
Hestegruppen Gribskov (juridisk set Helsinge Ridecenter), har givet til afholdelse af
hesteturismekonferencen, undersøgt forholdene nærmere.
Vi kan indledningsvist konkludere, at der ikke er tale om nogen form for
returkommission i forbindelse med foreningen Ferierytters salg af ydelser og varer til
projektet.
Vi kan også konkludere, at alle aftaler med Guldborgsund Kommune er overholdt’
Lasse Fonager Møller skriver i mail den 13.2.2018 til Marianne Christensen:
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‘Jeg har nu drøftet sagen med Mette Larsen fra Gribskov kommune, samt kigget det
regnskab og de bilag jeg har modtaget igennem fra Ferierytter. Alt ser helt korrekt
ud, og jeg vil endnu engang understrege at vi ikke har mistanke om at der er brugt
midler på fiktive poster.’
….
‘Under alle omstændigheder er der ikke nogle problemer med regnskab og bilag og
ej heller den kørsel der er indberettet efter statens takster, og som der er ført
kørebog for.’
Ifølge Lasse Fonager Møller har Guldborgsund kommunes jurister også set på
sagen og har vurderet, at der ikke er tale om returkommission.
Vi er i foreningen FerieRytter tilfredse med at regnskaberne er gransket nøje og at
alt ser helt korrekt ud.
Foreningen FerieRytters underskud i forbindelse med konferencen vil i 2018 blive
dækket ved salg af de materialer vi har på lager samt salg af FerieRytters
hesteferiepakker på Lolland-Falster.
Tak til Guldborgsund Kommune
Vi vil i FerieRytter gerne bringe en stor tak til Guldborgsund kommune for økonomisk
støtte samt for Centerchef Christian Bardings aktive deltagelse i konferencen den
22. september 2017.
Den opbakning har bidraget til formidling og markedsføring af hesteturismen i
Guldborgsund kommune, som nu rider forrest i hesteturismefeltet i Danmark.
Vi håber på at konferencen vil kunne bidrage til udvikling af ”et robust turisterhverv”
indenfor sektoren samt til landdistriktsudvikling med skabelse af nye arbejdspladser.
Guldborgsund kommune er med til at støtte op om innovation i friluftslivet og
outdoorturismen ved at støtte hesteturismeudviklingen og gå forrest i
bestræbelserne på at vise potentialet i en ny turismeform, der har store potentialer i
Danmark.
Vi har i foreningen FerieRytter haft stor glæde af den hjælp og støtte Lasse Fonager
Møller, Guldborgsund kommune har givet vedr. planlægningen af konferencen.
Lasse har været særdeles behjælpelig med information og levering af materialer
såsom velkomstmapper, brochurer fra Guldborgsund kommune, Guldborgsund
postkort, Roll-ups og andet materiale til konferencen.
Vi er desuden glade for at både Lasse Fonager Møller og Lene Møller Krabbesmark
har villet hjælpe os med at gennemgå regnskaberne og svare på de utallige
spørgsmål fra Marianne Christensen, Hestegruppen Gribskov.
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FerieRytter arbejder videre
På grund af den store opbakning til Hesteturismekonferencen og de efterfølgende
mange positive tilkendegivelser, er FerieRytter blevet inspireret til at fortsætte
arbejdet.
En af konklusionerne på konferencen - og et stærkt udtrykt ønske fra flere af
deltagerne - var en brancheorganisation for Dansk Hesteturisme.
Dette arbejder Merethe Kepp fra FerieRytter videre med i samarbejde med Nina
Lemkow, Odsherred, Liv Malskær, Viborg og Berit Keibel, Varde.
FerieRytter har holdt møde med Stevns Turistforening i oktober 2017 om udvikling af
hesteturisme på Stevns. Turismekonsulent Thor Nielsen ser nu et stort potentiale i
hesteturisme på Stevns og har inviteret til infomøde i marts 2018.
FerieRytter blev inviteret til feriemesse i Vesthimmerlands Messecenter i Aars og
deltog med stand i oktober 2017. Det var første gang at hesteturismen blev lanceret
som et oplevelsesprodukt på en feriemesse.
Foreningen FerieRytter indgik i januar 2018 et samarbejde med HANSENBERG
erhvervsskole i Kolding.
Erhvervsskolen HANSENBERG har uddannelserne dyrepasser med specialet
hestemanager, beslagsmed og veterinærsygeplejerske.
HANSENBERG er desuden syddansk leadpartner på projektet Danske
Turismekompetencer som er søgt af Dansk Kyst- og Naturturisme om at skabe nye
værdier til eksisterende virksomheder, bl.a. hesteturisme.
Vi samarbejder om at tilbyde gratis kurser og mulighed for netværk indenfor
hesteturisme til hesteaktører vest for Storebælt.
FerieRytter har aftalt med HANSENBERG, at den næste Hesteturismekonference
afholdes på erhvervsskolen HANSENBERG i Kolding den 6. oktober, 2018.

KONKLUSION:
JA - Danmark har en fremtid som hesteturismedestination og konferencen for Dansk
Hesteturisme har vist sig at være essentiel og af stor betydning for udviklingen af
Dansk Hesteturisme.
Guldborgsund kommune er i særdeleshed blevet brandet som førende indenfor
hesteturisme og også som innovationsparat kommune indenfor turisme.
Vi er i foreningen FerieRytter stolte af at have arrangeret og afholdt Danmarks første
konference om Dansk Hesteturisme i 2017.
Dette har været muligt bl. a. fordi Guldborgsund kommune har støttet projektet med
økonomiske midler og har indgået i et positivt samarbejde.
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