
 
 

 

Kjære medlemmer 

Det er fortsatt pandemi og en ny periode med begrensninger rammer reiselivet. Det er ikke 

gode prognoser for sesongen 2022, med bakgrunn i nytt virus. Det så lyst ut en stund, og 

håpet om at det kan snu levde, men nå er vi nesten tilbake til starten på pandemien. Folk har 

forstått alvoret og vi er gode på vaksinasjonsgrad, vi får håpe og tro at folk fra de landene som 

har ønsker om å oppleve Norge og alt vi har å by på, er like bevisste på nødvendigheten av 

vaksine og smittevern.  

Det er stor bekymring knyttet til nye begrensninger og nedstengninger som følge av 

pandemien nå. Problemet heter kompetansemangel. I hele reiselivssektoren, i 

serveringsbransjen, innenfor transport og ikke minst blant guidene er det et frafall av gode og 

erfarne folk. Når jobbene uteblir og fremtiden er preget av usikkerhet er det naturlig at mange 

ser seg rundt etter alternativer eller rett og slett gir opp.  

Norges Guideforbund har blant sine medlemmer og 

støttespillere flere formidlere av guidetjenester. Formidlerne 

har en nøkkelrolle i reiselivet og er helt nødvendige for at de 

aller fleste guider får oppdrag. Formidlerne er avhengige av å 

ha kompetente medarbeidere som kan håndtere samarbeid 

med firmaer, reisebyråer, rederier og internasjonale 

reisearrangører. Formidlingsvirksomheten er krevende. Det er 

i alles interesse at formidlerne kommer gjennom pandemien 

uten å miste de beste medarbeiderne. Kompensasjonsordningene må bli bedre slik at 

kompetansen blir værende!  

Guidene har tilbakelagt et år med begrenset aktivitet. Det har vært gledelig å registrere at 

guidene mange steder har markert seg i bybildet og arrangert vandringer, kompetanseheving 

ved å besøke attraksjonene og planlegge nye tilbud til besøkende.  Det har vært avholdt møter 

med faglig innhold flere steder, noe som tydeligvis har vært populært. I disse tider må vi 

prøve å stå sammen. Vi må inspirere hverandre, støtte 

hverandre, dele kunnskap og erfaring. En egen komite 

jobber nå med å forberede vårt Landsmøte i Oslo 1. til 3. 

april 2022. Vi kunne ikke møtes i fjor, og nå i ettertid kan 

vi kanskje være glade for det, -fordi byen har enda mer å 

tilby. Det er mer å vise frem og vi har flere store saker på 

agendaen som vi skal drøfte når vi møtes. Vi håper å se 

mange av dere på Landsmøtet. 

 

God Jul og Godt Nytt år fra Norges Guideforbund. 
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