KRAV

Kommentarer, plan for forbedringer, når ferdig etc.

1. OM BEDRIFTEN
MÅ: Sykkelturisme som
satsingsområde
MÅ: Serviceinnstilt organisasjon

Sykkelsatsing må være inkludert i rutiner og
informasjonsarbeid i bedriften

MÅ: Godt informasjonsopplegg
for attraksjoner
MÅ: Registrering

Registrering av sykkelturister (telling).
Overnattingsbedrifter skal rapportere inn antall
sykkelturister ila sesongen til lokal kontakt/STIN.
Lokal kontakt og bedriften avtaler seg i mellom
hvordan dette gjøres. Større bedrifter kan med fordel
legge dette inn i sine databaserte program, mens de
mindre kan bruke STINs registreringsskjema

2. SERVICE
MÅ: Værmelding (oppslag)

www.dnmi.no eller www.yr.no

MÅ: God informasjon om
sykkelrutenes etapper/tilbud
langs ruta
MÅ: Informasjon om off.transport

Eks tog-, buss- og fergetider

MÅ: Informasjon om adresser,
åpningstider og tlf nr til
nærmeste sykkelreperasjon,
sykkelutleie, spisesteder o.l.

Nærmeste sykkelreparasjon, sykkelutleie, spisesteder
og andre kvalitetsgodkjente Syklist Velkommenbedrifter
i området

BØR: 3 utfluktsforslag fra Syklist
Velkommen bedriften
(kart/beskrivelse)
BØR: Turtilbud med guide

BØR: Bagasjetransport

3. UTRUSTNING PÅ
SYKLIST VELKOMMEN
BEDRIFTEN
MÅ: Syklist Velkommen-logo godt
synlig
BØR: Sykkelstativ
MÅ: Sikker sykkelparkering

Avhengig av sted. Gjerne under tak og/eller i et avlåst
rom.

MÅ: Utleie av sykler

Evnt etter avtale med sportsbutikk eller andre

MÅ: Tørkemuligheter
tørkemulighet for tøy og utstyr
f.eks. et tørkerom eller adgang til
en tørketrommel

Innendørs tørkemulighet for tøy og utstyr. F.eks. et
tørkerom og/eller adgang til en tørketrommel

MÅ: Sykkelverktøy og lappesaker

For salg/utlån

BØR: Vasketilbud klær

BØR: Vaskeplass sykkel

Spesielt der det er grusvei/mountainbiking/
bmx/fjellsykling o.l.

BØR: Sykkelverksted-muligheter

Eventuelt etter avtale med sykkelbutikk/andre

4. MÅLTIDER
MÅ: Serveringstilbud ved Syklist
Velkommen- bedriften eller avtale
med tilbud i nærheten (maks 500
m)

Må være mulighet for å kjøpe mat på eller i nærhet av
campingplass, eks kafè eller matbutikk med relevante
åpningstider.

MÅ: Tilbud om matpakke og
termos

Muligheter for påfyll av termos, evt tilgjengelig
vannkoker.

5. SPESIELLE TILBUD
BØR: Bil med sykkelstativ/
tilhenger for transport
6. ANNET
MÅ: Omtale av Syklist
Velkommen og link til
www.cyclingnorway.no på egne
nettsider
MÅ: Synliggjøring av Syklist
Velkommen- logo i
markedsmateriell o.a.
informasjonsmateriell
BØR: Syklist Velkommen person

Dersom bedriften har eget nettsted

