
Reiselivsprisen 2013 

Reiselivspris  

universell utforming 
 

 reiselivs- og opplevelsesbedrift  
  

i Hedmark og Oppland 



Reiselivsprisen 2013 

Prisen 

 Reiselivsprisen er en oppmuntring og en 

inspirasjon til fortsatt engasjement til en 

bedre tilgjengelig reiselivsbedrift for alle. 

 

 Prisen går til den bedriften som har vist 

engasjement, utført tiltak og har planer om 

videre tiltak for bedret universell utforming i 

bedriften; fysisk, driftsrutiner og 

kommuniserer dette til markedet.  
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Kriterier for prisen 

Bedriften har: 

 iverksatt og/eller gjennomført produktforbedringer i samsvar 
med anbefalte tiltak i kartleggingsrapporten  

 

 aktivt kommunisert bedret universell utforming til sine 
eksisterende og potensielle gjester i sitt salgsarbeid  

 

 deltatt aktivt og positivt i kartleggingen 

  

 viser engasjement for videre arbeid med universell utforming 
også etter pilotprosjektets avslutning.   

 

 engasjerer gjester og medarbeidere til løpende forbedringer 
for å sikre universell utforming.  
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Hvem deltok? 

90 kartlagte reiselivs- og opplevelsesbedrifter i Hedmark 

og Oppland har kunnet delta og nomineres til prisen. 

 

 30 overnattingsbedrifter 

 30 spisesteder 

 30 aktivitets- og opplevelsesbedrifter 

 

 

 

 



Reiselivsprisen 2013 

Juryen 

 Reidun Gravdahl - leder av juryen,  

Oppland Fylkeskommune 
 

 Christl Kvam,  

NHO Innlandet 
 

 Jan Pallin,   

Råd for likestilling for funksjonshemmede, Hedmark 

Fylkeskommune 
 

 Torhild Jørgensen Solbakken,  

Norsk Turistutvikling AS 
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De nominerte 

Det ble nominert tre gode kandidater til reiselivsprisen, 

som alle er verdige finalister.  De nominerte er: 

 

 Hunderfossen Hotell, Øyer 

 Hafjell Hotell, Øyer 

 Johnsgård Turistsenter, Engerdal 
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Hunderfossen Hotell 
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Hafjell Hotell 

 

 

 

 
 

 



Reiselivsprisen 2013 

Johnsgård Turistsenter 
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Vinneren av reiselivsprisen 

 fikk flest poeng ut fra kriteriene for reiselivsprisen, 

 har et stort engasjement for universell utforming,  

 ser universell utforming som en del av en helhetlig 

forretningsutvikling,  

 ser et stort markedspotensiale 

 ser at universell utforming styrker konkurranseevnen,  

 har utført en del tiltak for å gi best mulig opplevelser til 

alle,  

 har konkrete realiserbare planer om flere større tiltak i 

nærmeste framtid, 

 har også implementert universell utforming i driften og 

i markedsføringen.  
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Vinneren av reiselivsprisen er:  

 

 

 

 
 

 


