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Ringkøbing-SkjeRn: Den 
nye destinationsmanager for 
Ringkøbing Fjord Turisme 
bliver Katrine Frandsen. Hun 
kommer fra Varde og har tid-
ligere blandt andet været ak-
tiv i forbindelse med det sto-
re vandsports-event Waterz i 
Hvide Sande. 

Det er derfor en kvinde, der 
i forvejen kender til kommu-
nen, som får til opgave at af-
løse Dorthe Frydendahl, der 
for nylig valgte at søge nye ud- 
fordringer efter en årrække 
på posten. 

Formand for Ringkøbing 
Fjord Turisme, Jørgen Iver-

sen, fortæller, at valget er fal-
det på Katrine Frandsen, fordi 
hun betragtes som en ildsjæl, 
der samtidig har god forstand 
på markedsføring. 

Får folk med på sine ideer
»Hun forstår at engagere folk 
og få dem til at brænde for de 
ting, hun selv brænder for. 
Samtidig har hun mange ide-
er til, hvordan man kan mar-
kedsføre området over for 
turisterne. Hun har faktisk 
mange af  de samme egenska-
ber som Dorthe Frydendahl 
også havde,« siger Jørgen 
Iversen. 

Katrine Frandsen begyn-
der i stillingen senere på som-
meren, og indtil da har turist-

foreningen ansat en over-
gangs-vikar, som skal vare-
tage stillingen, indtil Katrine 
Frandsen tiltræder. 

Lisbeth Jensen bor i forve-
jen i Hvide Sande, hvor hun 
blandt andet har været prak-
tikant hos turistdirektør Lyk-
ke Høj. 

Dagbladet bad for nylig den 
afgående destinationsmana-
ger Dorthe Frydendahl om at 
komme med sine bud på, hvad 
der skal til for at styrke indsat-
sen på turisme-området yder-
ligere fremadrettet. 

Hun pegede i den forbin-
delse på, at det vigtigste er, at 
man formår at samarbejde or-
ganisationer, private og virk-
somheder imellem. 

»Et godt eksempel er Her-
ning Kommune, hvor man 
står sammen, og det kommer 
der det ene gode resultat ud af  
efter det andet. Samarbejde 
skaber udvikling og vækst,« 
sagde Dorthe Frydendahl, 
som endnu ikke har lagt sig 
fast på, hvad hun selv skal la-
ve fremadrettet. 

Foruden Katrine Frandsen, 
som altså blev valgt til stillin-
gen, havde Ringkøbing Fjord 
Turisme en enkelt anden an-
søger til samtale. 

Ildsjæl skal løfte turismen
Ansættelse. Ringkøbing Fjord Turisme har ansat en ny destinationsmanager, som i forvejen er kendt i kommunen. 

Katrine Frandsen er den nye destination-manager 
i Hvide Sande og Søndervig. Privatfoto

Af Mads Otte
mott@berlingskemedia.dk

Ringkøbing: Flere singler 
har helt sikkert oplevet at føle 
sig som det tredje hjul, når de 
har været af  sted med venner 
og bekendte på rejser, hvor de 
var ene om at være alene. Det 
har Nancy Frich med hoved-
sæde på Syrenvej fundet en 
løsning på.

»Når man som single rej-
ser med andre singler bliver 
der ikke kigget skævt til en, 
som folk i forhold måske ville 
gøre i frygt for at miste deres 
egen partner. På single-rejser-
ne kan ligesindede nyde gode 
oplevelser sammen, og det er 
klart det vigtigste,« forklarer 
Nancy Frich.

Kvinden bag fik ideen til 
konceptet, da hun selv blev en-
ke i 2003 og efter et stykke tid 
manglede et tilbud som dette. 
I de første år var det stadig 
kun i det små, Nancy Frich 
stod bag arrangementer for 
singlerne, men i 2009 blev det 
for alvor organiseret. Herfra 
er det kun gået fremad.

»Nu står jeg bag en fem-syv 
ture hvert år, og det spænder 
fra weekendophold på Fjord-
gården over krydstogt til 
England og hele uger i Tyr-
kiet. Jeg arbejder hele tiden 
på at forbedre udvalget, alt ef-
ter hvad deltagerne efterspør-
ger,« siger Nancy Frich.

Kærlighed kun en sidegevinst
Hun og de øvrige single-rej-
sende er netop vendt hjem fra 
en uge i Barcelona, og til juli 
går turen til Tyskland, hvor 75 
singler kører af  sted i en dob-
beltdækker. Og når så folk er 
fremme ved destinationen er 
kodeordet hygge og oplevelser.

»Det minder meget om en 

typisk rejse hos andre bureau-
er. Vi bor på gode hoteller og 
får dejlig mad, og så er der mi-
nimum én aften med musik 
og dans. Selv om nogen også 
søger kærligheden, så er det 
ikke det primære mål at splej-
se folk sammen. Der er ingen 
speeddating eller andet i den 
dur,« fortæller Nancy Frich.

Af  samme årsag er diskre-
tion en æressag for det lille 
rejsebureau, og en deltagerli-

ste vil ikke være til at opdri-
ve for de rejsende singler. Al-
ligevel oplever Nancy Frich 
da hver gang, at nogen finder 
sammen på turen, men det er 
blot en glædelig sidegevinst.

»Hvis deltagerne efter-
følgende gerne vil i kontakt 
med hinanden går det gen-
nem mig, og hvis den ene part 
ikke ønsker det, så bliver det 
ikke til noget. Folk skal være 
sikre på, at intet kommer vi-

dere, medmindre det ønskes,« 
forklarer rejsearrangøren.

Nyeste rejsemål for sing-
lerne kunne meget vel bli-
ve Bornholm. Der arbejdes i 
hvert fald på at få sådan en tur 
sat i søen. 

Indtil da kan gæsterne glæ-
de sig til en sommertur til vo-
res tyske naboer, imens der 
også er den traditionsrige ok-
toberfest i Danmark og nyt-
årsfesten på et fire-stjernet 

hotel i Tyskland at se frem til.
»Hvert år til nytår har vi et 

helt hotel for os selv, hvor der 
kommer musik med hjemme-
fra, og den rejse er altid hur-
tigt udsolgt. I løbet af  året 
er der flere faste traditioner 
kombineret med nye tiltag 
som for nylig eksempelvis har 
været et ophold på Fjordgår-
den,« siger Nancy Frich.

Ifølge hende selv får hun of-
te mange positive reaktioner 

fra deltagerne, og det er løn i 
sig selv. 

Hun nyder at skabe glæde 
for andre, og derfor vil single-
rejserne også fortsætte, indtil 
lysten og behovet ikke er der 
længere. Og med 1,2 millioner 
singler i Danmark vil der nok 
være tilslutning til rejserne 
længe endnu.   

Stor succes med single-rejser
Oplevelser. Nancy Frich arrangerer hvert år ture til eksempelvis Tyskland, Tyrkiet og Spanien for singler fra hele landet. 

Nancy Frich driver fra hjemmet sit eget rejsebureau, der arrangerer single-rejser for modne voksne over 45 år. Stort set alle turene møder 
opbakning fra hele landet, og det er da blevet til både ægteskaber og romantik under og efter rejserne. Foto: Tommy Kofoed 


