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Inbjudan till ny guideutbildning
Sydvästra Värmland, Dalsland och Östfold*

Du är en person som har intresse för att guida besöka-
re i gränsområdet mellan Sverige och Norge. Du kanske har 
arbetat som guide tidigare eller redan nu jobbar som guide, 
men känner behov av att fylla på med kunskaper eller är du 
intresserad av att börja guida. Att kursdeltagarna har olika 
erfarenheter är en styrka.

Du ska kunna deltaga i de planerade och obligatoriska 
kurstillfällena, studera utdelat kursmaterial mellan träffar-
na och genomföra en slutguidning. Att du kan tala engelska 
är en förutsättning och kunskaper i tyska är en merit.

Du får en helt ny guidekurs med inriktning på natur och 
kultur i Sydvästra Värmland, Dalsland och Östfold. I kursen 
ingår elva träffar under lördag-söndag i ca tio månader. 
I kursen varvas föreläsningar, studiebesök och praktiska 
moment. Basen för kursen är Utsikten Scandinavian School 
i Dals Ed, men i utbildningen ingår en mängd studiebesök 
på olika platser i området, vandring, paddling, utematlag-
ning mm. Om du genomför hela kursen och blir godkänd 
vid slutguidningen är du certifierad guide enligt SveGuides 
normer.

Du behöver inte betala något för kursen som är ett 
Interregprojekt (Gränslös Naturturism) där Dalsland Turist 
AB står som huvudman. Utbildningen är en testutbildning, och 
dina synpunkter på upplägg och innehåll är betydelsefulla. 
Däremot får du betala för boendet på hotell eller vandrarhem 
de nätter som du inte tillbringar i tält.

Intresseanmälan görs till Roger Karlsson.
Skriv namn, adress, telefonnummer, mejladress samt berätta 
med några rader om dig själv och varför du vill delta i kursen. 
Beskriv även vilken inriktning på guideutbildningen du önskar, 
tex bussguide, naturguide mm. Du kommer att få en inbjudan 
till en intervju innan urvalet av kursdeltagare är klart. 

GUIDEUTBILDNING

GRÄNSLÖS NATURTURISM

*Följande kommuner ingår i projektet: Dals-Ed, Bengtsfors, Mellerud, Åmål, Vänersborg, 
Färgelanda, Årjäng, Halden, Aremark, Marker, Römskog och Aurskog-Höland



2017
26-27 augusti 
Utsikten, Dals-Ed
Tema: Introduktion, Turism & Samhälle, 
Det lokala turistmålet

16-17 september
Tresticklan Nationalpark
Tema: Hållbar turism, vandring, allemansrätt

14-15 oktober
Utsikten, Dals-Ed
Tema: Säkerhet, Mat och mervärde, Entreprenör-
skap

11-12 november
DalslandsAktiviteter & Utsikten
Tema: Presentationsteknik, storytelling, att leda en 
grupp

9-10 december
Utsikten, Dals-Ed
Tema: Grannspråkskompetens, gränshistorik, att 
vara anställningsbar
Delexamination: Egen retorikuppgift

2018
20-21 januari

Utsikten, Dals-Ed
Tema: Vinterturism

10-11 mars
Utsikten, Dals-Ed

Tema: Presentation av mentorsföretagen, 
Funktionsnedsättning

14-15 april
Halden, Norge

Tema: Gränsen som turistattraktion

5-6 maj 
Årjäng & Nordmarken

Tema: Guideteknik

26-27 maj 
Kornsjöarna

Tema: Kanadensarpaddling

16-17 juni
Utsikten, Dals-Ed

Tema: Avslutning och  examination
Slutexamination: Presentation av egen 

guideuppgift

INNEHÅLL & KURSUPPLÄGG

I kursen ingår följande moment
- Områdeskunskap
- Trender inom besöksnäringen
- Guiderollen
- Att leda grupper
- Värdskap
- Presentationsteknik
- Säkerhet
- LABC + HLR
- Mat och mervärde
- Entreprenörskap/Eget företagande
- Funktionsnedsättning
- Eget specialintresse

För mer information kontakta
Jonas Månsson (kursansvarig)

+46(0)534-191 61
jonas.mansson@utb.dalsed.se

Roger Karlsson (ansvarig lärare)
+46(0)534-191 67

roger.karlsson@utb.dalsed.se


