FORRETNINGSPLAN SIRKKA G ÅRDEN 2010-2012
1

Visjon
Verdens nordligste senter for saunaopplevelser

2

Forretningside
Friske og glade saunaopplevelser, personlig velvære, avslapping og samhørighet i en ekte, enkel, folkelig og ordentlig atmosfære.

3

Rammeforutsetninger for investering, utvikling og drift
3.1

Bortfall av LNF-statusen på Fossgård vil bety forutsigbare, bedre rammeforutsetninger og grunnlag for nyskapning og vekst for
SirkkaGården. Beslutning om dette vil kunne foreligge i 2011. I forretningsplansammenheng innebærer dette følgende
fokusområder i 2010-2012:




økt inntjening gjennom økt kapasitetsutnyttelse av fasilitetene på SirkkaGården
utvikle forretningsprospekt for samarbeide med og/eller salg til andre

3.2

Frem til eventuell reguleringsplan foreligger vil Kristian og Ingeborg Sirkka dekke kompetanse- og kapasitetsbehovet i
virksomheten

3.3

Satsingen i markedet rettes mot grupper i
• kurs- og konferansemarkedet og forretningsmarkedet
med
• kjerneprodukter innen sauna-spa,
• utleie av møte- og selskapslokaler og andre tilleggsprodukter i egen regi og
• tilleggsprodukter i bortsatt regi samt
• støtteprodukter i bortsatt regi som skaper merverdi og økt trafikk på SirkkaGården
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4

Produkområder på SirkkaGården
AREALER OG BELIGGENHET

Kristian Sirkka eier eiendommen Fossgård og eiendommene Korvanen og Toumainen/Vinjevold. I plansammenheng legger Sirkka opp
til at videreutvikling av virksomheten knyttet til sauna-spa og avslapping/opplevelser-/arrangement kan skje på den del av Fossgård som
her omtales som Nedre Fossgård (250 da) og på Korvanen (26 da). Dette området vil som nå, være utgangspunkt for naturbaserte
aktivitets- og opplevelsesprodukter. Øvre Fossgård (200 da) omfatter arealene på østsiden av Fosseveien, fra Glassberget opp mot
natur-/friluftsområdene ved Fossen og Vadsø Skiklubbs lysløype. (Øvre Fossgård ses i øvre billedkant på oversiktsbildet ovenfor). For å
sikre områdets unikhet for bynær reiselivs- og opplevelsesvirksomhet samt grunnlaget for nyskapning og vekst er det helt avgjørende
at
 gårdspreget opprettholdes og at
 kundene/brukerne av naturbaserte tjenesteprodukter, på samme måte som i dag, kan ta seg frem til lysløypa og naturområdene
nord, øst og vest for Fossefjellet, direkte fra SirkkaGården.; dvs rett ut i naturen, - det være seg til fots, på ski, med hundespann
eller på scooter.
I Vadsø kommune pågår nu arbeidet med rullering av kommuneplanens arealplan som forhåpentligvis skal ende ut med en arealmessig
omdisponering av LNF-området nord for bykjernen hvor også Fossgård er lokalisert. Planarbeidet er gitt prioritet.
SirkkaGården ligger midt i byen: 3-4 min med bil fra bysentrum og hoteller, 4 min fra hurtigrutekai, 7 min fra flyplassen og 3-5 minutter
fra kulturelle severdigheter/museer. Og samtidig midt i naturen: direkte adkomst til Vadsø Skistadion, til tur-, ski-, sykkel- og kulturløyper
og til friluftområder og scooterløyper på Varangerhalvøya.
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Problems tiling/proble m løsning 1:
Rådmannens saksfremlegg og planutvalgets beslutning mht fremtidig arealanvendelse i Vadsø åpner for nyskapnings- og
vekstmuligheter for SirkkaGården gitt at sektormyndighetene stiller seg positiv til kommunens behov for omdisponering av LNF-området.
Det vil ta tid før en eventuelt reguleringsplan for Fossgård kan foreligge. I forretningsplanperioden vil derfor arbeidet med forbedringstiltak innen eksisterende markeder og produkter vektlegges. Det legges i tillegg opp til å synliggjøre nye forretningsmuligheter for
SirkkaGården gitt beslutning om omdisponering av nevnte arealer.

Eiendommen Korvanen
Problems tilling/proble mløs ning 2:
Eiendommen Korvanen har adkomst fra SirkkaGården via parkeringsplassen. Kan denne eiendommen inkluderes i arbeidet med
produktutvikling og etablering av ”flere bein å stå på”? På forespørsel fra Vadsø Ungdomsskole har SirkkaGården tidligere utredet bruk
av Korvanen til uteskolevirksomhet kombinert med saunaaktiviteter og korttidsopphold i SirkkaGårdens basecamp i Frøkendalen.
Med utgangspunkt i forespørsler konstaterer vi at det er et marked for uteaktiviteter kombinert med tradisjonelle sauna-spa aktiviteter. Vi
henviser til www.naturogutfordring.no . Korvanens beliggenhet og størrelse kan være lokalitet for utebaserte tilleggsprodukter.
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Fiskevann og elv
Problems tilling/proble mløs ning 3:
På Øvre Fossgård og Nedre Fossgård fins to mindre fiskevann med ørret. Vannene er forbundet med en elv som renner forbi
Glassberget og gjennom Nedre Fossgård forbi sauna-spa anlegget. Kan vannene og elven utnyttes i arbeidet med produktutvikling og
nyskapning? Ved fysisk tilrettelegging for kommersiell bruk bør vannene kunne inngå i SirkkaGårdens opplevelses- og aktivitetstilbud.
Likeledes kan elven, ved fysisk tilrettelegging, gjøre det mulig å utvikle et nytt saunatilbud; i Finland omtalt som kulpsauna (helårlig).

Området på SirkkaGården syd for fiskevannet
Problems tilling/proble mløs ning 4:
Arealet på ca 50 da er ikke utnyttet kommersielt. Sirkka har tidligere vurdert forskjellige tilbud på uteaktiviteter i dette området. Med
bakgrunn i erfaringer som ble høstet under besøk til attraksjoner i Norge, Sverige og Finland, bør muligheter og begrensninger, behov
og forutsetninger for utvikling av opplevelsesaktiviteter i dette området utredes.

Glassberget
Problems tilling/proble mløs ning 5:
Glassberget omfatter 36 da ikke dyrkbart areal. Hovedvannledning til byen går over denne del av Fossgård. Med sin beliggenhet og
gode utsikt mot byen og Varangerfjorden vurderes området som godt egnet som lokalitet for utleiehytter og leiligheter. Muligheter og
begrensninger, behov og forutsetninger for utvikling av Glassberget i reiselivsammenheng bør derfor uredes.

Parkeringsplassen
Problems tilling/proble mløs ning 6:
Det er opparbeidet en parkeringsplass på vel 1 da. Plassen kan utvides noe. Det er behov for skilting på parkeringsplassen som også
må omfatte oversiktsskilting for SirkkaGården.

Høyspentlinjen
Problemstilling/problemløsning 7:
Høyspentlinjen inntil Vadsø følger ski-, gang- og sykkeltraseen fra Thomaselvdalen forbi Fossen, og går også over deler av Fossgård.
Ikke overraskende har turoperatører og gjester, uoppfordret og i forbifarten, spurt om det ikke er mulig å få linjen som passerer
Fossen-området og gården, i jordkabel. Vårt svar og vår holdning er at dette estetisk, miljø- og verdimessig selvsagt vil være meget
ønskelig, men at det ikke er noe SirkkaGården rår med.
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ANLEGG/BYGNINGSMASSE
Driftsbygningen

Fjøset kapasitet 70 personer

Bekola kapasitet 40 personer

Fjøset i den opprinnelige driftsbygningen benyttes i dag ved festlige markeringer og tilstelninger i forbindelse med jubileum, runde dager,
konfirmasjon, bryllup, bedriftsarrangementer, konserter o.l Det tidligere fjøslokalet omfatter i tillegg til selskapslokale en bar, danseplatt,
garderobe og pilotkjøkken/anretningsplass. Deler av kjelleren brukes som lager for scooter/-utstyr, maskiner, verktøy og utrustning til
opplevelsesturer på Varangerhalvøya. Siloene i Lecastein, hver 8 m høy og 6 m i diameter, er ikke i bruk. Det samme gjelder høyloftet
på 150 kvm og rom i 1. etg på 40 kvm. Bekola; høysjå som er ført opp i 1880-årene, er benyttet til bryllup, selskaper og som konsert-

lokale under Varangerfestivalen.
Problemstilling /problemløsning 8:
SirkkaGårdens tilbud er i dag rettet mot grupper som kunde. Spørsmålet er om det kan være et lønnsom marked for individuelle tilbud
Innen området sauna-spa, aktiviteter og opplevelser. Ideen om å benytte siloene til kjernevirksomhet og ledige rom/arealer til tilleggs- og
støtteaktiviteter i egen og bortsatt regi har vært vurdert sammen med potensielle interessenter. Ideen bør konkretiseres og følges opp.
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Øvrige bygningsmasse
Dampbad med peisestue kapasitet 8 personer

Ett tradisjonelt dampbad, en type sauna som de finske innvandrerne tok med seg til Finnmark; "landet ved Ishavet". Her går det normalt
hett for seg. Det var denne sauna som ble benyttet under Nordisk Saunamesterskap. Avslapping i peisestuen i tilknytning til saunaen.
Så en sauna for folk flest, en åpen og lys sauna med utsikt.

Tørrsauna kapasitet 8 personer:

Tørrsaunanen har rund varme og behagelig temperatur, stemningsfull. Her kan du hente deg igjen og virkelig slappe av.
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Røykbadstu med garderobe ”Alle saunares mor” kapasitet 12 personer
På Sirkka Gården kan du prøve en urgammel saunastradisjon importert til Vadsø fra de store, dype finske skogene. Opphold i
røyksaunaen med påfølgende store stunder under åpen himmel i en av badestampene, oppleves av mange som en skikkelig høydare.

Ovnen i røyksaunaen er en steingruve, med andre ord en ovn uten pipe. Røyken går rett inn i rommet og siver ut gjennom to glugger i
veggen. Etter fire timers intens fyring, fjernes asken fra ovnen. Ovnen hviler i ca en time og så er det klart for en helt spesiell
saunaopplevelse. Dette er stedet for de store stunder og kraftige beslutninger. Og deretter dusj og rett i en av stampene.

Badestamper to stk, kapasitet 8 personer og 12 personer

Det er to stamper på gården; en i tilknytning til dampbadet (den tradisjonelle saunaen) og en i tilknytning til røyksauanen.
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Grillstue kapasitet 12 personer

I grillstuen kan man tilberede maten selv eller få den levert fra en samarbeidspartnerne til SirkkaGården. På Øvre Fossgård ligger det som
nevnt et ørrettjern. Bekk fra tjernet går rett forbi grillstuen. Ørretfiske i bekken og tjernet på Nedre Fossgård med grilling er et tilleggsprodukt .
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Kårbolig (Mamma sitt hus) kapasitet 20 personer Røykestue kapasitet 6 personer

Kårboligen benyttes i dag til møter, selskaper og sosialt samvær og stemningsskapning i tilknytning til sauna-spatilbudet.
Boligen har tre oppholdsrom, kjøkken, garderobe, dusj og toilett. Røykestuen i egen bygning vegg i vegg med kårboligen.

Korvanen, høy-sjåen flyttet fra naboeiendommen Korvanen til SirkkaGården brukes i dag til lagerformål. Av bygninger forøvrig nevnes
Hestestall med plass til 4 hester .
Problemstilling/problemløsning 9:
Denne bygningsmassen, som rammer inn sauna-spa tunet, er i god stand. Utearealet trenger en ansiktsløfting. Tunet er utsatt for vind
og værfra alle kanter. Ytterligere tiltak for å skjerme tunet vil gjøre området lunere.
Ved å bygge sammen plattene rundt bygningene og legge platt til fiskevannet, vil tilgjengeligheten og kvaliteten på sauna-spa tilbudet
også bli bedre.
Forøvrig er det kun behov for mindre utbedringer og vanlig vedlikehold på eiendomsmassen.
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TILLEGGSPRODUKTER

Leir- og beiteplass i Frøkendalen i Varanger Nasjonalpark

Frøkendalen som leirplass for mennesker og hester har en lang historie i familien Sirkka. Både som utgangspunkt for multebærsanking på
Stormyra i 1920-årene og for opplevelsesturer nu, har adkomsten til Frøkendalen skjedd enten via Vinika eller Vasavannet. Siden slutten av

1980-tallet har deler av Frøkendalen blitt benyttet som basecamp for opplevelsesturer på Varangerhalvøya i form av vandring til vekselvis Nedre
Flintelv, Vargelvskaret, Øvre Flintelv og Vasavannet hvor det også fins gode beiteforhold for hester. SirkkaGåren har fått tillatelse fra
Fylkesmannen i Finnmark til fast bruk av leirplassen ifm reiselivsvirksomhet.
Leirplassen strekker seg i 2 km langt område ned dalen. Driftssesongen har vært fra juli til slutten av september, men kan forlenges. Leiren
består av fire telt;






”russeteltet” på 4x7 meter daglig oppold, bespisning, sosialt samvær
lavvo 12-14 mann
telt for lagring av mat, brendsel, utstyr
feltsauna 6 kvm
feltdo-løsning som om ønskelig kan byttes ut med en do-type à la Cinderella
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Leirutstyret transporteres fra SirkkaGården med 4-hjulssykkel til nasjonalparkgrensen på 50 min. Der overtar hestene som med vogn og kløv
transporterer utstyret, brendsel og proviant til leiplassen. Leirplassen ligger gunstig til i forhold til vær og vind, Her fins gode beitemuligheter for
hestene. For å unngå at området beites ned, flyttes hestene flere ganger i løpet av oppholdet.
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Feltsauna med dusj kapasitet 4 personer

STØTTEPRODUKTER
Sauna-Spa konseptet er kjernevirksomheten til SirkkaGården. Gården har lagt opp til en samarbeidsstrategi overfor andre reiselivsaktører i
området. Kundebehov og forventninger gjør det viktig at SirkkaGården kan tilby kundene pakkeløsninger; en kombinasjon av sauna i alle
varianter og uteaktviteter som bla scooterturer og hundekjøring.

Sc oot er:

Gjennom en samarbeidsavtale med Varanger Opplevelser AS disponerer SirkkaGården 15 scooter. Scootrene med bekledning og utstyr er
lagret på SirkkaGården. Det tilbys så vel guidede som ikke guidede turer kombinert med lavvubesøk, isfiske og skiturer.
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Andre støtteprodukter – produksjon hos samarbeidspartnere

Hundesledekjøring, sommer- og vinterkiting, kongekrabbefiske og seifiske på Kibygrunnen har bidratt til økt trafikk på SirkkaGården. Øvrige
støtteprodukter massasje (utleie lokale på gården), fiske i lakselver, museumsbesøk, guiding, kåseri om lokale forhold, matservering og
hotellovernatting. Ved henvendelser presenteres relevante tilbud og/eller formidles ønsker direkte til aktuelle samarbeidspartnere.

Problemstilling 10
Kristian Sirkkas brede faglige og forretningsmessige nettverk omfatter enkeltpersoner og organisasjoner i privat og offentlig sektor i og utenfor
Vadsø, i Sverige og Finland. Dette nettverket representerer en verdifull ressurs for den daglige drift og ikke minst for videreutvikling av
SirkkaGården.
Sirkka har gode relasjoner til personene og organisasjonene i nettverket. Arbeidet med å utvikle samarbeidsformer for produktpakking/-utvikling,
markedsføring og salg som alle parter finner nyttig/kan tjene penger på, bør forsterkes gjennom systematisk oppfølging.
Nettverket vil være av stor betydning ved en eventuell vurdering, beslutning og gjennomføring av stasing mot ferie- og fritidsmarkedet.
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5

MARKED
5.1

Størrelse og potensiale

Det er vanskelig å estimere størrelse og potensiale på markedet for saunaopplevelser og reiselivsprodukter i
Vadsø/Varangerområdet. I praksis må erfaringene de senere år legges til grunn. Vadsø kommune er aktiv pådriver i arbeidet med
reiselivsutvikling i området. Etablering av Destinasjon Varanger AS (www.varanger.com) og konkrete prosjekter for å utvikle et
reiselivsamarbeide mellom Nord Finland, Nord Vest Russland og Varangerområdet er et godt utgangspunkt for gjensidig
besøksaktivitet og bygging av reiselivsprodukter som kan markedsføres og selges internasjonalt. Samarbeidet mellom private
reiselivsbedrifter og myndighetene i landdelen gjennom stifting av Nord Norsk Reiseliv AS må forventes å utløse økt trafikk til
regionen etter hvert.
5.2

Behovsvurdering:
 Behovsvurdering og kundeforventninger til sauna-spa produktene bygger på driftserfaringer fra 2006-2009
 Behovsvurdering og kundeforventninger til leie av Fjøset og Mamma sitt hus bygger på erfaringer fra 2007-2009
 En tidligere markedsundersøkelse gjennomført av Polarfakta AS avdekket interesse hos lokalbefolkningen for et tilbud på
en ”god, gammeldags” fellessauna. Et slikt tilbud vil eventuelt kunne utvikles i de to siloer og i deler av driftsbygningen.
 Det er ikke gjennomført markedsundersøkelser spesielt rettet mot turer på Varangerhalvøya. Tilbakmeldingene fra
deltagerne på gjennomførte vandringsturer er meget positiv. Oppleggene er også presentert for personer i turmiljøer og
turoperatører i Norge, Finland og Sverige og er blitt meget positivt mottatt. Villmarksturer, vandringsturer er en aktivitet
som griper om seg på landsbasis. SirkkaGårdens tilbud hensyntar resultatene av nasjonale undersøkelser i markedet
 Det er registrert behov/ønsker fra brukerne av SirkkaGården om uteaktiviteter og opplevelser i tilknytning til sauaspatilbudet høst, vinter og vår. Rideturer, kanefart og gang med truger, rebusløp,botballgolf gjerne i form av
konkurranser, nordlysobservasjon mm

5.3

Private/enkeltpersoner defineres ikke som et marked for SirkkaGården. Tilbudet i planperioden skal rettes mot grupper som
leier hele eller deler av gården:
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Kurs-, konferanse- og forretningsmarkedet
Lokale og regionale marked:
Andel av forventet omsetning:
 Private bedrifter
15 %
 Offentlige institusjoner
50 %
 Skoler
10 %
 Organisasjoner, foreninger, lag
10 %
 Hoteller
15 %
Nasjonale og internasjonale marked:
 Turoperatører, reisebyråer, hoteller
 Kurs- og konferansearrangører
Disse to markedsområder i kurs-, konferanse- og forretningsmarkedet er ikke satsingsområder i planperioden 2010-2012.

Private marked
Lokalt og regionalt marked:
• Familier, Pensjonister, Skoler og Barnehager
Opplevelses-/aktivitetstilbud mandag, tirsdag, torsdag kl 0900-1300 i perioden september-juni.

Ferie- og fritidsmarkedet
Bortsett fra produktet ”Turgåing/vandring på Varangerhalvøya med/uten hest” med utgangspunkt i SirkkaGårdens basecamp i
nasjonalparken vil det ikke bli satset i dette markedet i planperioden. Satsing her krever regional mobilisering i markedet.

5.4

Segmentering og kjøpskriterier

Virksomheten hittil har gitt et godt grunnlag for å vurdere hvilke behov det enkelte kundesegmentet har og hva disse forventer av den
type tilbud som SirkkaGården kan gi. Tilbakemelding på forhold ved tilbudet som må forbedres for å øke gjensalget og gå aktivt ut mot
nye kundegrupper vurderes fortløpende. Informasjon om kjøpekriteria skal fortsatt ligge til grunn for forbedringstiltak.
Arbeidet med å få opp kjøpekriteria på segmentbasis skal systematiseres i samarbeide med leverandører av støtteprodukter.
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5.5

Konkurransesituasjonen - konkurransestrategi

Selv om det ikke fins tilsvarende virksomhet i området som den SirkkaGården driver i dag, vil tilbudet generelt møte konkurranse i form
av fritids-/underholdnings-/opplevelsestilbud fra andre aktører i markedet. SirkkaGårdens konkurransefortrinn er bl.a. basert på det helt
spesielle ved tilbudene på gården samt samarbeidet med andre lokale aktører. Dette kan og må utvikles videre for å bedre konkurransekraften. Målet er ikke i første rekke å kapre markedsandeler, men å skape nye opplevelsesprodukter som dekker slumrende behov og i
neste omgang også kaprer markedsandeler; for på denne måten å oppnå økt kapasitetsutnyttelse.
En slik strategi vil også være en forutsetning for å få til et troverdig samarbeide mellom reiselivsaktører her nord om produktutvikling/produktpakking, markedsføring og salg. Vi tror at dette må til om man skal oppnå et løft i trafikken til Vadsø.
Sirkka Gårdens konkurransestrategi baseres på samarbeide og nettverksbygging. Gården vil pleie samarbeide med aktører som kan
styrke konkurransekraften gjensidig.
5.6

Profilering, markedsføring og salgsstrategier

Segmentering og kjøpskriterier må være basis for alt markedsarbeidet. Profilering, markedsføring og salg rettet mot det lokale markedet,
vil SirkkaGården i stor utstrekning selv ta seg av. Markedsaktiviteter skal ha et helhetlig utgangspunkt. Direkte kontakt til eksisterende
og potensielle kunder i lokalmarkedet skal skje telefonisk, ved hjelp av internett og ved personlig kontakt. Nytt tilbud rettet mot
barnehager, skoler, familier og pensjonistgrupper skal introduseres gjennom omtale i media og annonsering.
Profilering og markedsføring mot det nasjonale og internasjonale markedet må bygge på samarbeidsstrategier med Destinasjon Varanger.
Salgsstrategien skal organiseres innenfor denne rammen og baseres på personlig oppfølging av eksisterende kunder for å få tilbakemelding på oppholdet på SirkkaGården, og i de tilfeller det er naturlig og riktig, i samråd med hotellene og andre aktører. I tillegg skal
det tas kontakt med aktører som tidligere har rettet forespørsler til SirkkaGården om gårdens produkter. Også her skal kontakt og oppfølging skje telefonisk samt ved hjelp av internett og ved personlig besøk der det er formålstjenlig.
Hjemmesiden til SirkkaGården www.sirkka.no skal bygges ut med produktinformasjon, priser og åpningstider samt med lenker mot
leverandørene av støtteprodukter og Destinasjon Varanger AS (www.varanger.com ).
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6.

TJENESTEPRODUKSJON
Tilbudene skal treffe kundens behov og forventninger. Dette innebærer at produktpakkingen i praksis vil bestå av egne produkter
(kjerne- og tilleggsprodukter) og produkter i kombinasjon med støtteprodukter levert av samarbeidspartnere.

Kjerneprodukter egen produksjon
• Dampbadet
• Tørrsauna
• Røyksauna
• Grillhus
• Badestamp
• Peisestue
• Lokaler sosialt samvær 20 pers (Mamma sitt hus), 70 personer (Fjøset),
konserter, kåseri lokale forhold, historie
Tilleggsprodukter egen produksjon:
• Ørretfiske i tjern/dam
• Turgåing Varangerhalvøya med/uten hest
• Kanefart
• Utegrilling/bål
• Utleie Fjøset
• Utleie Mamma sitt hus
Støtteprodukter – produksjon hos samarbeidspartnere
 Massasje; klassisk massasje og aromamassasje (leier lokaliteter på SirkkaGården)
 Snescooterturer til Østervann, Skallelv, Vasavannet og Krampenes med isfiske, lavvubesøk og bespisning
 Havrafting på Varangerfjorden
 Fisketurer sjø og elv
 Hundespann
• Kiting (vinter og sommer)
• Matservering, drikke
• Kurs- og møtefasiliteter
• Overnatting hotell
• Museumsbesøk
• Guiding, kåseri lokale forhold
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Prising av produkter/produktpakker

Hotellene og opplevelsesbedriftene markedsfører og selger segmentrettede, ferdigpakkede produkter hvor tidsbestemte opplevelser med
og uten bespisning samt eventuell overnatting inngår. Pakkene er priset og lagt ut på bedriftenes hjemmesider.
Kjerneproduktene og kombinasjoner/pakker er priset. Det dreier seg om en gitt utleiepris pr produkt uavhengig av antall gjester og til en
viss grad også av antall utleide timer. Alternative prisstrategier skal utprøves for å hente erfaringer med bruk av prising som hjelp til
styring av trafikken og økt inntjening.
I løpet av planperioden vil SirkkaGården legge opp til et markeds-/salgssystem tilsvarende det finske/svenske slik at potensielle kunder
selv på nett kan velge mellom ferdigpakkede produkter som er priset. Det vil høyne servicenivået, øke omsetningen og effektivisere
driften av virksomheten. Etter hvert bør nettbasert booking også vurderes.

7.

PRODUKTUTVIKLING - NYSKAPNING
De utviklingsideer som beskrives nedenfor skal utredes. Utredningsarbeidet og søk etter samarbeidspartnere skal starte opp hvis
resultatet av arealprosessen i kommunen imøtekommer SirkkaGårdens fremtidige behov.

7.1

Mat og servering

Støtteproduktet ”matservering og drikke” må innarbeides/syes inn i SirkkaGårdens tilbud på en måte som forsterker gårdens tilbud, og
profil.
Ved forespørsler i dag opplyses hvem som står for leveranse av mat, drikke og servering på SirkkaGården. Man tilbyr seg å formidle
ønskene, men i de fleste tilfeller ender det ut med at de som bestiller et opphold på SirkkaGården, selv kontakter leverandørene av mat
og drikke.
Særlig for kundene, men også for gården og leverandørene, er dette systemet ikke godt nok. SirkkaGården ønsker å utvikle en helhetlig
løsning basert på kunderettede menyer og systemer for presentasjon og booking på en enkel og sikker måte, via telefon/e-post (som i
dag) eller på nett. Å få etablert en slik helhetlig løsning anses som kritisk for å bedre tilbudet og sikre gårdens omdømme.
En helhetlig løsning må omfatte matretter som det kan knyttes en historie (om gården, byen og/ellerVaranger) til. På SirkkaGården er
det som kjent, to tjern hvor ørret beiter naturlig (tilføres ikke for) og på gården er det på forsøksbasis produsert og servert lavvorøkt
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produkter av Varangerlam. Rein, svin, vilt, bær, urter, rød- og hvitfisk samt kongekrabbe er råstoff fra området som det kan knyttes
personer og historier til.
Ha n dl i n gs pl an :
1: Definere overordnet kravspesifikasjon til matretter, tilhørende drikke, tilrettelegging og servering
2: Utvikle en lokalforankret, kunderettet SirkkaGården-meny
3: Utvikle systemer for
• Presentasjon av menyen og booking
4: Utarbeide avtaleverk med aktuelle leverandører av mat, drikke, tilrettelegging og servering

7.2

Helårlig kulpsauna

Kulpsauna ved et friluftssenter i Nord Finland

Det skal utredes etablering av en helårlig kulpsauna lokalisert til bekken som renner forbi saunaanlegget på SirkkaGården.

Ha n dl i n gs pl an :
1.
Praktiske, estetiske og miljømessige sider og løsningsmuligheter ved gjennomføring av prosjektet klarleggs
2.
Dimensjonering avklares
3.
Saunaen med kulpløsning tegnes, prosjekteres og kostnadsberegnes
4.
Finansieringsbehov løses
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5.
6.
7.
8.

7.3

Aktivitets- og fremdriftsplan besluttes
Prisstrategier utarbeides
Kulpsauanen markedsføres
Byggeprosjektet gjennomføres

Vandringsturer på Varangerhalvøya nasjonalpark
Som kjent er reiselivsvirksomhet godkjent som næring på linje med reindrift og landbruk. Det er også videre slik at reiseliv er utpekt som satsingsområde i Finnmark. I strategisk næringsplan for Vadsø er reiseliv prioritert satsingsområde med fokus på naturbaserte aktiviteter også omfattende
Varangerhalvøya. Det er som kjent innledet et samarbeide mellom Nesseby, Vadsø og Vardø om tilrettelegging for reiselivsvirksomhet i området og i
lys av dette er et destinasjonsselskap (Destinasjon Varanger AS) under etablering. Vi viser forøvrig til www.varanger.com.
Vi har over tid i forskjellige sammenhenger registrert at nasjonale og internasjonale turoperatører nærmest har "oppdaget" Varanger med sjø og land
som et meget interessant reisemål. Det er vår oppfatning - også ut fra erfaringer - at naturbasert reiselivsvirksomhet må omfatte bruk også av det
området som Varangerhalvøya Nasjonalpark representerer. Vi er derfor tilfreds med at det nå skal utvikles en forvaltningslan for halvøya slik at
forutsigbarhet for planlegging av næringsvirksomhet kan bli en realitet.
For at Varangerhalvøyas naturgitte fortrinn skal ha mening som grunnlag for naturbasert reiselivsvirksomhet bør det etableres åpning for guidede
sneskutersafari på samme måte som myndighetene har tillatt på Svalbard. En tilsvarende kontrollert ordning på Varangerhalvøya vil innebære at det
over tid blir skapt nye arbeidsplasser i reiselivsnæringen og ikke minst i servicenæringen.
I og med at reiselivsnæringen nå er definert på linje med utmarksnæringer som saudrift og reindrift, mener vi at det bør tillates med transport av
firehjulssykkel og sneskuter til faste installasjoner godkjent av myndighetene med beskrivelse av bruken, som feks i SirkkaGårdens leirplass i
Frøkendalen. For vår del vil vi utelukkende benytte hester med utgangspunkt i leiplassen under vandringsturer på Varangerhalvøya.
Avsluttningsvis vil vi tilkjennegi at tidligere kraftlaghytter etter vår mening bør være åpne vandrehytter. Villmarkspreget på halvøya må eksempelvis
komme til uttrykk ved at fysisk merking/skilting av "traseer" og vandreleder ikke tillates. (Det får holde med kart, kompass og GPS). By- og stedsnære
områder bør kunne merkes som feks til Fossen i Storelvdalen.

Følgende opplegg for vandringsturer på Varangerhalvøya skal utvikles:
1:

Vandringsrute: SirkkaGården – Svanevannet -gjennom Frøkendalen frem til SirkkaGårdens basecamp,
ca 3,5 timer med innlagt pause ved inngangen til Frøkendalen. Retur skjer langs Frøkendalen på vestsiden, ca 3
timer med en innlagt pause på samme sted som ovenfor.
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Når deltagerne kommer til leirsted vil de bli mottatt av leirvert. Leiren vil være
 klargjort for innkvartering eller om ønskelig rigges leiren opp av turdeltagerne som en lærings- og teamprosess.
2:

3:

4:

5.
6:
7:

Leirstedet består av
 telt med fasiliteter (overnatting, matlaging, sosialt, strøm fra solseller)
 telt med plass til lagring av mat, ved og utstyr
 feltdampbad med dusj
 doløsning
Transport av leirutsyr, ved og personlig utstyr
 hest med langvogn og/eller kløv
 4-hjulssykkel frem til nasjonalgrensen og derifra frem til leirplass med hest vogn/kløv.
Turalternativer:
1:
5 dager
2:
4 dager
3:
3 dager
4:
2 dager
Ut fra ønsker, behov og tid til disposisjon kan det legges opp vandringsturer med utgangspunkt i basecampen til
Nattfjelldalen, Vasavannet, Falkefjell, Bjørneskaret, Kjøltinden, Skipskjølen, Øvre og Nedre Flintelv, Vargelvskaret
For samtlige turer legges det opp til treff kvelden før på SirkkaGården med orientering, lokalhistorie, sauna, stamp og lett
servering. Turen avsluttes med dusj og event servering på SirkkaGården.
Vandringsperiode medio juli til ultimo september
Aktuelle målgrupper vil være lag, foreninger, vennegjeng/venninnegjeng, bedrifter ol

Handlingsplan:
1:
2:
3:
4:
5:

Målgrupper for vandringsturer defineres
Kostnadskalkyler og prising utarbeides for hvert av alternativene
Markedsføring og salgsopplegg utarbeides
Salg gjennomføres
Vandringsturer planlegges, organiseres og gjennomføres
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7.4

Aktivitetspark Korvanen
Det henvises til problemstilling/problemløsning 2 samt til behovsvurderingen under 5.2 og videre til www.naturogutfordring.no
Prosjektideen Aktivitetspark Korvanen skal utredes. Det forutsettes ikke-motoriserte aktiviteter som er selvgående i den forstand at det
ikke krever mannskapstid fra gården utover tid til praktisk tilrettelegging. Driften av aktivitetsparken skal være lønnsom og i tillegg tilføre
SirkkaGården ny og økt trafikk.
Ha n dl i n gs pl an :
1:
Målgrupper for bruk av aktivitetsparken defineres
2:
Interessen hos målgruppene for bruk av tilbudet kartlegges
3:
Aktiviteter besluttes
4:
Prosjektering og investeringskostnader
5:
Aktivitets- og fremdriftsplan besluttes
6:
Prisstrategier utarbeides
7:
Aktivitetsparken markedsføres
8:
Praktisk tilrettelegging gjennomføres

7.5

Selskapslavvu og iglo i glass
Markedsundersøkelser viser at det å s e/bet ra kt e nordlyse t er en høyt vurdert attraktiv aktivitet for utlendinger som besøker
Finnmark. Å oppleve ordentlig vinter er også attraktivt. SirkkaGården legger ikke opp til satsing på egen hånd i ferie- og
fritidsmarkedet, turistmarkedet. Imidlertid kan det være interessant å vurdere om lavvu i glass kan inngå i SirkkaGårdens
produktområde. Tidligere planer om ta i bruk en vanlig storlavvu som en del av tilbudet på gården, ble skrinlagt. Ideen om en storlavvu i
glass åpner muligheter for nye opplevelser og aktiviteter og bør derfor vurderes. Ideen om å ta i bruk en glasslavvu som del av
SirkkaGårdens tilbud ble lansert under studieturen til Finland.
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Utleie av glassiglo til overnatting for å oppleve vinternatten med nordlys, måneskinn, stjernehimmel og snestorm ”på kroppen” vurderes
idag ikke som økonomisk interessant.
Ha n dl i n gs pl an :
1:
2:
3:
4:
5:

7.6

Fremskaffe tekniske og økonomiske data om bygging og drift av en storlavvu i glass.
Lodde interessen hos målgrupper i markedet
Vurdere realismen i prosjektet og ta stilling til om prosjektideen skal skrinlegges eller følges opp
Hvis ja til oppfølging: Utarbeide fremdriftsplan med kostnader og finansiering
Gjennomføring

Velværesenter for folk flest
Med utgangspunkt i innspill fra finske forbindelser har spørsmålet om å utnytte den del av driftsbygningen og siloene som ikke er i
bruk i dag, til sauna-spa og opplevelsesformål, vært vurdert tidligere bla med bakgrunn i resultatene av en markedsundersøkelse
utført av Polarfakta. Kristian Sirkka har loddet stemningen hos personer som den gang drev spa- og masasjevirksomhet om å
etablere egen virksomhet i et tenkt velværesenter i driftsbygningen. Responsen var positiv. Innspillet fra finnene om en
helhetsløsning omfattet en sauna på toppen av den østre siloen med tilnærmet 360 gr utsyn. På toppen av den vestre siloen så man
for seg en peisestue i tilknytning til saunaen. Garderober med dusj og toilett hørte også med i prosjektideen. Høylåven i
driftsbygningen var tenkt benyttet til aktiviteter/-opplevelser som kunne føre til økt trafikk å SirkkaGården.
Kristian Sirkka vurderte prosjektiden, men valgte å konsentrere seg om å videreutvikle et tilbud basert på utleie av Mamma sitt hus
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og familiens dampbad.
Ha n dl i n gs pl an :
1:
2:
3:
4:
5:

Vurdere realismen i et tenkt velværesenter med bakgrunn i tilgjengelig informasjon om markedet, tekniske og økonomiske
data om driftsbygningen, herunder grove kostnadsoverslag for alternative løsninger
Ta stilling til om prosjektideen skal følges opp gjennom et forprosjekt i samarbeide med interessenter
Hvis ja: Beskrive forprosjektet og beregne forprosjektkostnadene
Finansiere forprosjektet
Gjennomføre forprosjektet

7.7Glassberget
Glassberget er på 36 da ikke dyrbart areale som forbinder Nedre og Øvre Fossgård. Etter at SirkkaGården kom i drift, har norske og
utenlandske forbindelser og turoperatører pekt på Glassberget som et interessant område for hotellvirksomhet, alternativt utleie av
leiligheter. Sirkka har ikke tatt opp tråden fordi forutsetningene for en slik anvendelse av arealet ikke er tilstede i dag.
Dersom LNF-statusen på Fossgård blir opphevet, vil det som en del av SirkkaGårdens tilbud eller uavhengig av dette tilbudet, bli aktuelt
å følge opp ideen. Oppfølging av ideen må skje i samarbeide med personer/selskaper med relevant kompetanse og kapital.
Ha n dl i n gs pl an :
1:
2:

Ideen om Glassberget som lokalitet for et nytt overnattingstilbud i Vadsø legges frem for den administrative ledelse i Vadsø
kommune
Gitt at kommunen finner ideen interessant, skal det igangsettes søk på samarbeidspartnere for realisering av ideen.

7.8 Varanger Internasjonale Saunafestival
Under evalueringen av arrangementet Nordisk Saunamesterskap på SirkkaGården ble ideen om å utvikle en internasjonal saunafestival
lansert. Man så den gangen for seg et 3 dagers arrangement bygd opp omkring et saunamesterskap med innslag av kultur, kunst,
musikalsk underholdning og fagseminarer. Forankringen til Finland og finsk saunatradisjon skulle understrekes ved å involvere steder i
Vadsø samt Bugøynes ved gjennomføringen av festivalen.
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Vi har orientert oss om den årlige VM i sauna i Heinola, innhold og gjennomføring, samt om rammen om mesterskapet gjennom nettsøk.
Videre har vi presentert ideen for finske forbindelser. Det ligger utenfor SirkkaGårdens formål, muligheter, økonomi og kompetanse å
videreføre ideen til realisering. Det vil her i tilfelle dreie seg om å utvikle en attraksjon som vil trekke til seg tilreisende som vil være et
marked for reiselivsbedrifter og andre bedrifter i servicenæringen. Dette er et prosjekt som kaller på et bredt samarbeide mellom private
aktører og det offentlige. For at en internasjonal saunafestival i Vadsø/Bygøynes skal kunne bli en årlig attraksjon, må festivalen stå på
egne bein og bidra positivt til å styrke profileringen av Vadsø.
Ideen bør foredles gjennom samtaler med private interessenter før den eventuelt lanseres konkret overfor Vadsø kommune.

8.

PERSONELL, KOMPETANSE OG ORGANISERING
Personellbehovet
Behovet for personell i planperioden utgjør ca 1,5 årsverk fordelt på Kristian og Ingeborg Sirkka. I perioder vil det være behov for å hente
inn hjelp utenfra.
Kompetanse:

For å virkeliggjøre forretningsideen i planperioden må SirkkaGården trekke på ekstern kompetanse innen økonomi, IT, markedsarbeide
og utvikling.
Organisering:
Driften på SirkkaGården organiseres som i dag, gjennom et samspill mellom Ingeborg og Kristian. Kristian koordinerer arbeidet og tar
seg av kontakten utad i form av nettverksbygging/-utvikling.

9.

Mål
Mål 2010 – 2012
1:
2:
3:
4:
5:

Omsetning og resultat for år 2010, 2011 og 2012 er fastlagt i økonomiplanen.
Gjennomføre målrettet salg i lokal-/regionalmarkedet i kurs-, konferanse- og forretningsmarkedet
Gjennomføre salg av formiddagstilbud rettet mot lokalmarkedet
Forberede arbeidet med utvikling av helhetlig prospekt for SirkkaGården gitt positive vedtak i kommunale , fylkeskommunale og
statlige organer vedrørende omdisponering av arealene på Fossgård
Starte søk etter potensielle samarbeidspartnere og/eller investorer med relevant kompetanse
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10.

KRITISKE SUKSESSFAKTORER
Kortsiktig perspektiv:
*tett samarbeide med lokale aktører innen reiseliv og kulturvirksomhet om produktutvikling/produktpakking, profilering og
markedsføring
*aktivt salg i det lokale og regionale markedsområdet av eksisterende og nye tilbud på Sirkka-Gården
*positiv utvikling i prosessen i kommunen vedrørende omdisponering av LNF-området
*Ingeborg og Kristian Sirkka’s helsetilstand helt avgjørende for den daglige driften
Langsiktig perspektiv
*omdisponering av LNF-arealet nord for bykjernen
*direkte adkomst til turløyper for vandring, ski, sykkel, hundeslede. scooter som nå
*kompetanse- og kapitalsterke reiselivsaktører inn i SirkkaGården
*utvikling og profilering av Vadsø/Varangerområdet som unikt reiselivsmål/destinasjon gjennom Destinasjon Varanger AS
*gode kunnskaper om markedet, markedsutvikling og brukerbehov
*pleie kontakt med dyktige turoperatører og reisebyråer i inn og utland
*språkkunnskaper engelsk, finsk og russisk
Det er meget viktig for drift- og utvikling av SirkkaGården at de kritiske suksessfaktorer følges opp med konkrete handlinger som må
nedfelles i handlingsplanen.

11.

HANDLINGSPLAN
1:
2:
3:
4:
5:
6:

Gjennomføre salgsplan rettet mot det lokale og regionale markedet
Oppdatere hjemmesiden
Foreta vedlikehold og utbedring av bygning og utearealer
Informasjonsskilting
Løpende oppfølging av kritiske suksessfaktorer
Igangsette forberedelser til eventuell prospektutvikling (kap 7) og søk etter samarbeidspartnere og investorer
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Det skal utarbeides en detaljert fremdriftsplan for aktivitetene i handlingsplanen

12.

ØKONOMI, KAPITALBEHOV OG FINANSIERING
Kapitalbehovet for gjennomføring av handlingsplanen er beregnet til kr 55 000 og omfatter:
1: Utbedring av rom i Mamma sitt hus (2010)
2: Dataanlegg og oppdatering av hjemmeside (2009 )
3: Skilting
3: Plattløsning
(2009)
4: Salgsplan gjennomføring
5: Ny grill-løsning Prosjektering, planlegging og bygging 2011-2012.

kr.
”
”
”
”

.

10. 000
15. 000
4. 000
20.000
6.000

Finansieringen av 1-5 skjer i form av egeninnsats (arbeid, materialer) og over driften.
Virksomheten på SirkkaGården er en del av Fossgårds virksomhet og økonomi. Virksomheten gir et positivt driftsresultat. Det er
imidlertid ikke rom for investering i nyskapning og vekst.
Finanskrisen har også rammet driften på Fossgård. I høst har man imidlertid registrert økning i antall forespørsler og bestillinger.
Gjennom tett oppfølging av fremdriftsplaner og god likviditetsstyring skal det oppnås positivt årsresultat i planperioden.
Det er ikke rom for investeringer i tiltak i planperioden utover de som er omtalt ovenfor.

13.

RISIKOVURDERINGER
Den bygningsmasse som Sirkka Gården benytter i dag er finansiert av Fossgård og over driften av Sirkka Gården. Det hefter derfor
ingen forretningsmessig risiko ved den nåværende virksomheten.
Det foreligger overordnet handlingsplan for utredning av en eventuell bruk av fjøsbygning, kjeller og siloer til saunaformål. Det antas at
det ikke hefter noe risiko vedrørende tekologi, kompetanse eller drift ved investeringer i et slikt prosjekt. Den forretningsmessige risiko er
knyttet til usikkerheten vedrørende markedet og behov. Et eventuelt forprosjekt med formål å utrede bruk av fjøsbygning, kjeller og siloer
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skal gjennomføres dersom en markedsundersøkelse viser at dette kan være økonomisk interessant og gitt at det er mulig å få til
omregulering av jordbruksarealene på Fossgård.

Tromsø, 23. september 2009
ResultatLedelse AS

Birger Haugland
Daglig leder/seniorrådgiver

Vedlegg:

Karl-Wilhelm Sirkka
Seniorrådgiver

Delrapporter
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