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Det är en bransch med vind i ryggen som nu samlas 
för att hålla årskonferens med föreningsstämma i 
Ullared. Under 2018 bodde mer än 1 miljon gäs-
ter på någon av anläggningarna som är anslutna 

till SCR Svensk Camping och förra säsongen sattes av allt att 
döma ett nytt rekord för den svenska campingbranschen. Vår 
prognos är 3 till 4 procents ökning av antalet gästnätter gent-
emot året innan, vilket skulle innebära att antalet gästnätter 
når över 16 miljoner för första gången. 

Att vara med på konferensen är inte bara trevligt och 
inspirerande – det är också viktigt för alla medlemmar i SCR 
Svensk Camping. Ett tillfälle för branschen att mötas, utbyta 
idéer och fånga upp frågeställningar. Vilka utmaningar ser vi 
när vi blickar framåt – vilka erfarenheter har vi fått från året 
som gått? 

Ett välkänt kännetecken för vår bransch är öppenhet och en 
vilja att dela med sig av erfarenheter och lösningar på gemen-
samma utmaningar. Inte sällan lämnar man konferensen med 
några nya idéer att omsätta i den egna verksamheten.  

De två intensiva dagarna inleds med en konferens där 
vi lyfter den ständiga utmaningen att på ett effektivt sätt 

rekrytera och leda personal. Campingbranschen är inte sällan 
första steget in på arbetsmarknaden för många yngre och 
genomströmningen av arbetskraft är stor. Vi får lyssna på 
erfarenheter från tre medlemsanläggningar som arbetar extra 
mycket med frågan.

Under dag två pratar vi om SCR Svensk Campings roll i 
framtiden. Vår bransch är stadd i både tillväxt och föränd-
ring. Vart vill vi gå och hur kan vi fortsätta att bygga Europas 
bästa campingland? Vi får också möjlighet att lyssna på Boris 
Lennerhov, tf vd Gekås, som under rubriken: ”Från ett parti 
byxor till Skandinaviens största destination” tar oss med på en 
smått osannolik resa.

Sist men inte minst ska vi utse årets pristagare under 
galamiddagen. Vi uppmärksammar medlemmar som gjort det 
där lilla extra under året som gått. Vem blir årets camping- 
företagare?

Välkommen!

Tomas Ringsby Petersson
Ordförande SCR Svensk Camping

 INTRO
SCR Svensk Campings årskonferens i Ullared  2019

VÄLKOMMEN!
Bilagan distribueras i 
tidningen SVEA till med-
lemmar, turistföretag och 
turist organisationer, media 
samt kommuner. Den 
totala upplagan är 3 000 
exemplar. 
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Välkommen till oss 
på Mässan så berättar vi mer...

LEKplatsen 
Campingplatsens hjärta!

Lekplatsen är en naturlig mötesplats för 

alla generationer. En plats för aktivitet, 

rörelse och nya vänner. Med en tillgänglig 

och inspirerande lekplats blir Din Camping 

ännu attraktivare. Vi på HAGS kan hjälpa 

dig hela vägen. Från idé, via planering, 

ritning och installation, till färdig lekplats. 

Just nu...

www.hags.se
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PROGRAM
SCR Svensk Campings årskonferens i Ullared  2019

Onsdag 3 april
09.30  Kaffe, samling
 Plats: Hotellet

10.00  Konferens
 Rekrytera och leda personal:
 • Anna Barkevall och Lotta Ruschatz,  

   Böda Sand
 • Lena Kempe, Daftö Resort
 • Ida Einarsson, Idre Fjäll
 Plats: Hotellet

12.00  Lunch

13.00  Mässan med Associerade Partners öppnar
 Plats: Eventhallen

16.45  Mässan avslutas

18.00  En kväll på Varuhuset
 • Roliga aktiviteter, mat och umgänge

Torsdag 4 april
09.00  Konferens. SCR Svensk Camping i framtiden
 • Välkommen till en förmiddag fylld med

 information, diskussion och tankar kring
 föreningens framtida verksamhet.

 • Från ett parti byxor till Skandinaviens största
 destination: Boris Lennerhov, tf vd Gekås

 Plats: Eventhallen

12.00  Lunch

13.00  Föreningsstämma
 Plats: Eventhallen

18.00  Middag med prisutdelning
 • Ullared Krogshow
 Plats: Eventhallen

Fredag 5 april
09.00  Studiebesök Gekåsbyn Ullared
 Camping, lägenheter, servicehus med mera

Torsdag
4 april
18.00

Torsdag
4 april
09.00

Fredag
5 april
09.00

Torsdag
4 april
18.00



Under mässan med Asso-
cierade Partners har du 
även möjlighet att besöka 
SCR Svensk Camping i de-
ras monter. 

Passa på att ställa frågor, 
få hjälp eller dela erfaren-
heter. 

I år hittar du framförallt 
information om förändring-
en av Camping Key Europe 
och en ny bokningsplatt-
form på Camping.se.

Under 2018 blev Camping Key 
Europe helt digitalt och appen 
My Camping Key kommer i år 
också att omfatta en gratisversion, 
Camping-ID. 

Nytt för i år är också möjligheten 
att få fler gäster under perioder med 
lägre beläggning genom Camping 
Key Europe boenderabatter.  Ute 
i Europa är detta redan en väl 
inarbetad marknadsföringsform 
och när nu boenderabatter kopplas 
till Camping Key Europe även 
för svenska campinganläggningar 
öppnas nya möjligheter för kraftfull 
marknadsföring.

– Camping Key Europe bo-
enderabatter gäller för alla med 
ett giltigt Camping Key Europe. 
Det innebär att din anläggning 

når direkt ut till drygt 230 000 
campinggäster i Sverige och, via 
andra kanaler, ytterligare 500 000 i 
Europa, säger Jörgen Bergström af-
färsansvarig Camping Key Europe.

Unik bokningsplattform
I montern presenteras också den 
helt nya bokningsplattformen som 
lanseras på Camping.se under 
2019.

– Den blir unik i sitt slag och 
kommer sannolikt att sätta en ny 
standard för hur campingboende 
ska bokas och säljas i Europa. Vi 
har lagt stor vikt vid att bygga ett 
system som ger anläggningarna 
kontroll och valfrihet över varje 
steg av bokningsflödet, komplett 
tillgång till gästinformation och 
möjlighet till snabb analys och 
återkoppling. Men det blir inte 
bara enklare för anläggningen, även 
gästen får en helt ny bokningsupp-
levelse som är snabbare, tydligare 
och enklare, säger Martin Juhos, 
marknads- och försäljningschef.

Öppet under hela mässan
SCR Svensk Campings monter 
är öppen under hela mässan med 
Associerade Partners som pågår 
klockan 13:00-16:45 onsdag 3 
april i Eventhallen.

MYCKET NYTT 
I SCR:s MONTER

Adria   
www.adria.se

Annonsmedia Väst 
www.annonsmediavast.se

Arla Foods
www.arlafoods.se

Camper Clean Sverige
www.camperclean.se

City Golf Europe
www.citygolf.se

Conaxess Trade
www.conaxesstrade.com

ConCoction
www.concoction.se

DL Systems
www.dlsystems.se

DPJ Svenska 
www.dpj.se

Eldon Installation
www.eldoninstallation.se

Electrolux Laundry Systems 
Sweden
www.electrolux.com

Essity Hygiene & Health
www.essity.com

HAGS
www.hags.com

Hollistay
www.hollistay.com

JYSK B2B
www.jysk.com

Kabe Rental
www.kaberental.se

LibenPlay Scandinavia
www.libenplay.se

Menigo Foodservice
www.menigo.se

Miljömedia
www.miljomedia.se

Morgan Nyman 
www.villavagnar.com

Nordiska Designkompaniet
www.nordiskadesign.se

Nyahgruppan
www.nybloms.se

Partnersec 
www.partnersec.se

Popz Sverige 
www.popz.se

Processing  
www.processing.se

Procurator  
www.procurator.com

Rojo Campingtillbehör 
www.rojo.se

Sago  
www.sago.se

Swedly 
www.swedly.se

Säkra Kalmar 
www.sakra.se

Tallykey 
www.tallykey.se

Transitor/Comers bokningssystem
www.transitor.se

Triumf Glass  
www.triumfglass.se

Varsego Sverige
www.varsego.se

Visab
www.visab.info

UTSTÄLLARE
SCR Svensk Campings årskonferens i Ullared  2019
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...OCH HÄR ÄR ALLA UTSTÄLLARE

EVENTHALLEN >>

 « HOTELLET

 « VARUHUSET



 VI FRÅGAR...
medlemmar i SCR Svensk Camping om årskonferensen

...ANNIKA KÄLLMARK,  
Västervik Resort.
Gick med i SCR Svensk  
Camping vid starten 1967.
Årets konferens blir hennes 
tionde. 

Vad ger en årskonferens?
– Du blir boostad som tusan! Du 
kommer hem påfylld med energi, 
lust och nya idéer. Årskonferensen 
lyfter hela branschen och hjälper oss att känna stolthet över det 
vi gör. Det är också årets bästa möjlighet för nätverkande och 
diskussioner om gemensamma möjligheter och utmaningar. De 
senaste åren har utrymmet för denna typ av samtal blivit större 
vilket jag tycker är mycket viktigt.  

Vad vill du diskutera?
– Rekrytering är en ständig utmaning. Det är oerhört bra att få 
samtala kring detta. Att känna att man inte sitter ensam i båten. 
Det finns så mycket kunskap inom föreningen att ta del av.

...DANIEL ARONSSON,  
Ursand Resort & Camping.
Gick med i SCR Svensk  
Camping 2011.
Årets konferens blir hans fjärde. 

Hur viktig är en årskonferens?
– Jag skulle säga att konferensen 
nu kanske är viktigare än någon-
sin. Det är stora förändringar på 
gång i SCR Svensk Camping och 
är du inte på plats har du ingen chans att påverka utveckling-
en. Det är nästan en plikt att vara med. Sedan är det bra för din 
verksamhet. Campingbranschen är inte som någon annan, här 
är vi mer kollegor än konkurrenter. Dialogen är öppen och vi 
kan diskutera allt. Det är också ett bra tillfälle att lära känna SCR 
Svensk Campings personal - vi har haft stor nytta av medlem-
skapet.

Något kul minne att dela med dig av?
– Haha… Jag passar på den. Den som är med får själv se. Nej, 
men eftersnacket på nattkröken ska man inte underskatta. Man 
sänker garden och du knyter många viktiga kontakter.

...OLA AMBUHM,  
Fritid Österlen Gruppen.
Gick med i SCR Svensk  
Camping 2014.
Varit på alla höst- och  
årskonferenser sedan 2015. 

Vad är bäst med en årskonferens?
– För det första att träffa 
branschkollegor och ha trevligt 
tillsammans. Man lär sig väldigt mycket av de diskussioner man 

har med varandra. Och det blir lättare att ta kontakt efteråt för 
fortsatt erfarenhetsutbyte när man träffats öga mot öga. För det 
andra så får du vara med och driva utvecklingen i branschen. 
Du kan inte klaga om du inte tagit chansen att vara med och 
påverkat där besluten fattas.

Hur är stämningen?
– Alltså, detta är en helt fantastisk bransch. Vi upplever inte var-
andra som konkurrenter utan alla delar med sig av sina erfaren-
heter. Alla är öppna och hjälpsamma. Vid förra konferensen i 
Malmö hade vi med oss vår tre veckor gamla son - vi tyckte det 
var dags att han klev in i branschen.

...TOMAS LINDBÄCK,  
Västra Kajen Camping och 
gästhamn.
Gick med i SCR Svensk  
Camping 2007.
Årets konferens blir hans fjärde.

Varför ska man åka på en års- 
konferens?
– Man måste se världen - det är 
viktigt att komma iväg och dela 
erfarenheter med andra i branschen. Det bidrar till både din 
egen och andras verksamheter. Det är dessutom en bra chans 
att få vara med och påverka SCR Svensk Campings utveckling.

Vad har du tagit med dig från tidigare år?
– Rent konkret har jag knutit värdefulla personliga kontak-
ter med leverantörer som ställt ut på mässan. Sedan har jag 
kombinerat mötet med lite semester och avkoppling. Det kan vi 
behöva i branschen nu inför högsäsong.

...JESSICA SILOW, 
 Djulöbadets Camping & 
Stugby.
Gick med i SCR Svensk  
Camping 2015.
Årets konferens blir hennes 
tredje. 

Hur skulle du beskriva stämning-
en på en årskonferens?
– Alla är pigga, glada och supertaggade över att vara där. Det 
är intressant att höra hur medlemmar från andra regioner upp-
lever sin situation. Vilka utmaningar de har att förhålla sig till och 
om det som är viktigt för mig också är det för dem. Min erfaren-
het är att det skiljer ganska mycket från kommun till kommun. 
Jag tycker också det är inspirerande att träffa alla olika storlekar 
på anläggningar, här finns allt från två- till femstjärniga. Man har 
något att lära från alla.

Något kul minne du vill dela med dig av?
– Min första årskonferens var det stora 50-årsjubileet i Göteborg 
- och det var fantastiskt roligt att få vara med på. Och galamid-
dagen är alltid trevlig – stämningen är positiv och glad.
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Integrerat med:

Fler än 300 campingar automatiserar med CampTrac.
Vad använder du?

info@camptrac.com | tel. 08 – 630 53 00camptrac.com

Mindre köer!
Mer effektiv!

Låt gästerna checka-in själva med 
vår självbetjäningskiosk.

CampTrac ersätter nycklar, myntautomater och biljetter 
med ett beröringsfritt smart kort.

Beställ campingtillbehören nu! 
Mässpriser hela våren

Login:
Tryck ’Återförsäljare’Användarnamn: kundLösenord: kund4321

Tillbehör till:
· Camping
· Fritid
· El

www.rojo.se | info@rojo.se | +46(0)73-36 28 854

Vi skapar framtiden inom mejeri för att sprida 
hälsa och inspiration i världen, helt naturligt. Vi 
vet att det krävs både en stark vilja och en stor 
styrka för att omvandla  vår vision till verklighet. 

Vi vet också att vi tillsammans har det som 
krävs för att lyckas.

 
Kontakt: 

Arla Foods Kundcenter
0775-77 11 77

Hus och glampingtält av hög kvalité 
anpassade för skandinaviskt klimat. 

Ta chansen att skapa en semestermiljö 
som lockar till boende!

 
Adria AB

Box 56106 Tenhult
Ronny.johansson@adria.se

073-376 65 71
www.adria-mobilehome.com/se

Vissa naturupplevelser 
gör att man bara måste 
ta fram mobilen
Swisha en stor eller liten gåva till Naturskyddsföreningen och stöd 
 kampen för natur och miljö. Vilken upplevelse vill du naturskydda?
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Tog en selfie på 
en plats som är 
värd att natur-
skydda. 
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Fler handdukar
och färre påfyllningar

Var redo med Tork PeakServe® 

Högsta kapaciteten på marknaden! Systemet 
rymmer upp till 2100 handdukar per dispenser 
och refillförpackningarna är mindre tack vare 
komprimerade pappersbuntar. Detta innebär:

- Bättre besöksflöde
- Färre och effektivare påfyllningar
- Nöjdare campinggäster 

www.tork.se/peakserve


