
21Møde & Eventmagasinet

af Lars BLicher-hansen   fotos Trine WiLLer

Netværksgruppen X-Pro, som består af ledere fra bl.a. KPMG, Gront-

mij, Nykredit og ISS plejer at holde sine arrangementer i Danmark, 

men i april gik turen til det sydligste Sverige. Arrangøren var Camilla 

Frank, indehaver af firmaet CF1701, som praktiserer det særlige 

koncept, at kunderne ikke betaler noget for hendes arrangements- 

og bookingservices. Det hænger sammen med, at - som hun åbent 

og ærligt fortæller - hun lever af den provision, som de hoteller og 

øvrige leverandører, hun benytter, betaler hende. Camilla Frank:

-Jeg valgte i år at basere tilbuddet til netværksgruppen på Ystad 

Saltsjöbad i Ystad for virkelig at tage dem ud af deres vante omgi-

velser og give dem en storslået oplevelse både indendørs og uden-

dørs. Og det lykkedes til fulde. Ystad Saltsjöbad ligger suverænt 

midt på stranden og med flere gode aktivitetsmuligheder inden for 

rækkevidde. Hotellet er indrettet i en smuk New Hampshire stil og 

er særlig kendt for sin spa-afdeling, som netop er blevet udbygget.

-Ved ankomst blev der budt på en stor kaffe og the buffet med 

alskens lækkerier og kager. En rigtig god måde at samle deltagerne 

på og byde velkommen. Der er tid til at hilse på hinanden, ’lande’ 

og stille sin bagage. En time senere mødtes alle udenfor receptio-

nen, hvor MTB-instruktøren Magnus udleverede MTB-cykler til alle 

og justerede dem afhængig af deltagernes højde og vægt. På med 

cykelhjelmen – og så af sted. Turen varede halvanden time og gik 

ud i skoven og hjem langs vandet. De, der ønskede det, afsluttede 

turen med at hoppe i de stadig lidt kolde bølger fra hotellets enorme 

badebro. 

Væk fra 
de vante 
omgivelser

Ystad Saltsjöbad har for et år siden udvidet med 29 nye luk-
susværelser og en stor suite, så der nu er i alt 139 værelser. 
Spa-afdelingen på 250 m2  omfatter bl.a. et nyt regnskovs
tema. En række værelser og konferencelokaler er ligesom 
hovedrestauranten renoveret, en ny bistro med fransk-
amerikansk cuisine er åbnet, og udendørs er ”Camp YSB” 
kommet til med flere aktivitetsmuligheder, samertelte, stor 
grillplads og konferencefaciliteter under åben himmel for op 
til 32 deltagere. Herunder ses hotellets indergård med pool 
og udeservering.

CASE STORY: En netværksgruppe med tilknytning til den danske byg-gesektor tog de 95 km fra Råd-huspladsen til Ystad og fik et anderledes konferencedøgn.
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Velkomst med kaffe, the og kager.

Mountainbike-instruktør Magnus justerer cyklerne.
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Gruppens næste programpunkt var en drink og en tre retters menu, 

samlet ved et stort bord og med udsigt over stranden og havet, 

efterfulgt af et besøg i spa-afdelingen eller baren i lounge området. 

-Det faglige arrangement var planlagt i et smukt konferencelokale 

med udsigt over vandet, fortæller Camilla Frank, som havde enga-

geret to forskellige foredragsholdere til at krydre gruppens eget 

program: Niels Krøjgaard med sit ’Psykologisk Manipulation’, og 

Freddy Meyer med foredraget ’Gå gladere hjem fra arbejde end da 

du kom’. 

Det blev et - godt og vel 24 timers, incl. transporten til og fra Kø-

benhavn - anderledes og mindeværdigt døgn for de 35 både mand-

lige og kvindelige deltagere i X-Pro’s netværksmøde forår 2013. 

Niels Krøjgaard 

in action.

–Det blev en succes! 

siger Camilla Frank.
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Sandbjerg godS, Sønderborg

www.sandbjerg.dk

Sandbjerg Gods er Aarhus Universitets kursusejendom 
med park direkte ned til Alssund og er beliggende i 
et naturskønt område på Sundeved. Godset har 105  
sengepladser fordelt på 74 dejlige, lyse værelser, heraf 2 
med handicapfaciliteter. Godset rummer 2 moderne og 
velindrettede auditorier med plads til ca. 100/50 perso-
ner, 3 undervisningslokaler samt grupperum. Sandbjerg 
Gods tjener som Aarhus Universitets kursusejendom, 
men kan også benyttes til møder og uddannelsesaktivi-
teter for organisationer og firmaer uden tilknytning til 
universitetet. Der er trådløs internetforbindelse på hele 
Godset. Der er daglige flyafgange fra København til 
Søn derborg. Reservation foretages på tlf. 8715 3370 eller 
e-mail: sandbjerg@sandbjerg.dk.
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Konference 
mm. i 
LapLand 
Det nu Aller-ejede Nyhavns Rejser 
har gennem en årrække specialise-
ret sig i møde- og konferencerejser 
med særlige oplevelser indbygget. 
Det gælder også i Sverige, hvor 
Nyhavn har sat Arvidsjaur i det 
svenske Lapland på programmet. 
Her indkvarteres gruppen i Hotel 
Laponia i byens centrum, hvor der 
er 17 mødelokaler med plads til op 
til 400 deltagere. 

Men elles er det udflugterne, der 
trækker: Snescooter safari, rensdyr- 
og hundeslædekørsel, bilkørsel på 
isbane, iglo-byggeri, snesko-stafet, 
isbryder-sejlads med mulighed for 
en svømmetur i Michelinmand-lig-
nende tørdragt og aftenunderhold-
ning med samer-kultur. 


