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Til Norges Guideforbund sine medlemmer!      

                                                                       

Medlemskap i IGC  

På Årsmøtet på Lillehammer ble det stilt spørsmål om den nordiske guideforeningen, Inter Nordic Guide 

Club, IGC, fortsatt har sin berettigelse.   

 

IGC er en forening for guider i Norden og den har eksistert i over 40 år. Jeg har vært på mange møter i alle 

de nordiske land. Første gang i 1982 tror jeg det var, i København. 

 

Alltid givende. Alltid fint å møte kolleger også fra våre naboland. I starten var det naturlig å diskutere 

utdanning og hvilke krav som skulle stilles til autoriserte guider. Etter hvert har dette kommet i ordnede 

former i alle de nordiske landene og nå er det andre utfordringer som diskuteres.  

 

I midten av april var det tid for ny årskonferanse i IGC, denne gangen i Drammen. Laila Klem Tveten hadde 

gjort en kjempejobb, stort sett alene. Dette møtet skulle egentlig vært i Malmø, men Drammen v/Laila 

måtte overta på kort varsel. En stor jobb og et flott arrangement på alle måter. Vi fikk en hyggelig helg 

med et godt og spennende fagprogram og mye god guiding. 

 

 Se for øvrig rapporten fra den svenske guiden Eva Lindgren: 

Rapport fra  IGC Årsmöte i Drammen Norge 17. april 2015 

  

De siste 4-5 år har IGC mistet medlemmer. Mange foreninger har meldt seg ut. Noen mener det er for 

mye å være med både i NGF og den nordiske foreningen. Vi var kun noen ganske få fra Oslo i Drammen, 4 

stk. og kun 2 på hele arrangementet. Ingen fra styret. Og det er en halv times reise fra Oslo. I tillegg deltok 

Kari fra Ålesund/NGF og Wenche fra TGF.  

 

Mange siller spørsmålet: Hva får jeg igjen for å være med i det nordiske samarbeidet? 

Kanskje vi skal snu på det og si: Hva kan jeg bidra med i dette samarbeidet?  

 

Hvorfor er JEG medlem? 

Dette er en sosial og kollegial møteplass som betyr mye. Det vet alle vi som har deltatt på NGF, IATM og 

IGC i mange år. Vi får kulturopplevelser, foredrag, sightseeing, god mat og hyggelige møter med andre 

kolleger enn de vi til daglig ser i vår egen «løype». 

 

- Og ikke minst, vi kommer til steder vi antagelig ellers ikke ville besøkt.   

Hva koster det? Det koster mindre enn et glass vin, SEK 70,-  for personlig medlemskap og SEK 300,- for 

foreningen!                      

 

Neste år blir IGC møtet i Malmø, den første helgen i april og i 2016 skal vi til Helsingfors. 

Jeg håper vi er mange norske medlemmer som reiser til Malmø neste år og opprettholder kontakten med 

våre venner og kollegaer i Norden. 

  

Randi Baadstø 

Medlem i Oslo Guideforening – St. Hallvard 

http://www.nordicguides.org/index.php/en/
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