
Kjære guidekollega –  

Som Norges representant i Inter Nordic Guideclub, IGC, kommer jeg her med en oppfordring til dere 

om å melde seg inn i IGC. Som dere vet er det utrolig givende å være guide. For de fleste er det en 

«passion». Å stå i en lokal guideforening er et privilegium med tanke på muligheten for å være en del 

av et fellesskap som utvikler og utfordrer og gjør oss tryggere og mer kompetente i vårt virke som 

guider. De fleste av oss har også hatt mulighet til å delta på Norges Guideforbunds landsmøter, blitt 

kjent med nye steder og fått nye venner og kolleger i hele landet! Det er berikende og utvider vår 

horisont og forståelsen for mangfoldet vi er en del av. I et IGC-medlemsskap ligger muligheten til å 

utvide denne sfæren enda et hakk, til å omfatte hele Norden! Sammen med kolleger fra Sverige, 

Danmark, Finland, Island, Åland og Færøyene har vi muligheten til å bli bedre kjent med våre 

«søskenbarn» og det kan gi oss en enda mer helhetlig forståelse for Norden!  For kulturen, 

geografien, språkene, mattradisjonene, levekårene og forholdet til omverden. Vi får muligheten for å 

få et enda bedre grunnlag for å forstå hverandre i verden. For den nette medlemsavgift på kr 150 pr 

år får man en mulighet til unik kunnskap og opplevelser. I år er årskongressen lagt til Kungälv  i 

Sverige med et rikt og variert tilbud i perioden 27. 04 – 29.04. I tillegg er det lagt til to «postturer» i 

etterkant! Dersom din guideforening ikke er medlem i IGC kan hver og en melde seg inn som 

enkeltstående medlem direkte til IGC. Medlemsavgiften for 2023 er 150 SEK per medlem, forening 

eller landsforbund.  

Bankopplysninger: Bankgiro 271-9417 IBAN: SE8450000000056121009977 BIC: ESSESESS Bank: SEB 

Adresse 10640 Stockholm 

Billigste løsning er å overføre penger mellom de nordiske land er med en SEPA-betaling. Etter du har 

betalt medlemsavgiften, sender du en e-post til member@nordicguides.org E-posten skal inneholde: 

navn og e-postadresse.  

I tillegg sender du en e-post til undertegnede med opplysninger og dokumentasjon på at du er en 

autorisert guide etter NGFs retningslinjer. Undertegnede skal garantere og kvalitetssikre at dine 

opplysninger stemmer i samarbeid med NGF. Et medlemskap i IGC er kun mulig for autoriserte 

(sertifiserte) guider etter sine respektive lands retningslinjer. Dersom du ønsker å bli medlem for å 

kunne delta på Årskongressen 2023 i Kungälv, må du hande raskt. Påmeldingsfrist er nemlig allerede 

den 10.03.23. Neste år er Årskongressen lagt til Åland! 

Sammen står vi sterkere! 

Med hilsen  

Wenche Ødegård (Trondheim Guideforening)  

Mailadresse: wencheode@gmail.com 
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