
Så utvecklar Icebug Xperience den bohuslänska besöksnäringen

I veckan kommer över 400 vandrare och trailrunners från 18 länder till Ramsvik och Sotenäs för att delta i den tredje upplagan
av Icebug Xperience. En tävling som har tredubblat sitt deltagarantal sedan premiären 2014, och vars positiva påverkan på den
lokala besöksnäringen ökar för varje år.

Icebug Xperience avgörs mellan den 2 och 4 september, och är ett vandrings- och löparevent som spänner över tre dagar och tre etapper
över såväl klipphällar och ljunghedar som genom storskog längs Soteleden. Många av deltagarna väljer att ta familjen med sig, och semestra i
Bohuslän i anslutning till tävlingen. Något som gjort att exempelvis Ramsviks Stugby & Camping (som är officiell ”race village” under
tävlingsveckan) har valt att profilera om hela sin verksamhet. Numera satsar man huvudsakligen på att locka naturturister.

- Camping har tidigare varit en reseanledning i sig, men utvecklingen har gått till att man måste kunna erbjuda något annat också. Icebug
Xperience blev en katalysator för oss att utnyttja att vi faktiskt har havet och ett fantastiskt naturreservat i vår direkta närhet, säger  Annika
Johansson, ägare till Ramsviks Stugby & Camping tillsammans med Torbjörn Backlund.   

Vill hitta nya säsonger

Annika Johansson och Torbjörn Backlund har arbetat målmedvetet med att hitta nya säsonger genom att förbättra sina produkter och
omsättningen har ökat stadigt. 1999 låg den på 2,5 miljoner per år – i år hoppas man gå över 17 miljoner. Utveckling av naturprodukter
(vandring, paddling, löpning med mera) har på senare tid gett en ny typ av besökare.

- Nu är det inte bara högsäsong i juli, utan nu kan man säga att högsäsongen börjar vecka 21 och sträcker sig fram till ungefär vecka 37 – och
då är det dessutom inräknat en extrem topp under juli. Många av våra nya besökare tycker att det är fantastiskt att kombinera bra boende
med att vara så nära naturen. Det är bara för dem att ta med sig exempelvis kajaken, gå ner till stranden och börja paddla , säger Annika
Johansson.

Gynnar både kommun och besöksnäring

Turistrådet Västsverige är tillsammans med Sotenäs kommun partner med tävlingsarrangören, den göteborgska skotillverkaren Icebug. Johan
Engström, arbetar som affärsutvecklare inom naturturism på Turistrådet Västsverige,  och gläds åt de ringar på vattnet som Icebug Xperience
skapar för den bohuslänska besöksnäringen.

- Flera andra aktörer, bland annat Vann och Nordens Ark har tagit fram paket kring Icebug Xperience, både i anslutning till tävlingen och under
andra delar av året. Tumlaren har till exempel ett samarbete med Ramsviks Stugby & Camping där man erbjuder löpträning. Att använda ett
evenemang som draglok för utveckling av nya produkter är jättebra – det är precis så vi vill att det ska fungera. Det gynnar både kommunerna
och besöksnäringen, säger Johan Engström.  
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