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der 25-30 kandidater intervjues nærmere om kom-
petanse og motivasjon. Før kandidatene kommer til 
hospitering i bedrift har de fått en ukes innføring 
om Norge i Oslo i regi av NHO.  Deretter følger 
hospitering i bedrift. Det var i alt 17 russiske hos-
pitanter spredd i ulike bedrifter rundt omkring i 
Norge i år.

Programmet er gjensidig,  og NHOs russiske part-
nere tilbyr kurset Doing Business in Russia. Årets 
kurs er i St Petersburg i november. 

Naturopplevelser
Evgeny og Tatyana ble i løpet av oppholdet impo-
nert over naturen på Helgeland.
- Jeg må innrømme at å bo i Mo i Rana var en unik 

opplevelse. Aldri før har jeg vært så nær Polarsir-
kelen. Jeg var også overrasket over at været var så 
varmt. Selve byen er veldig hyggelig og vennlig. 
Vi hadde god tid på å gå rundt, klatre opp til hop-
pet i Fageråsen og se solnedgangen derfra, forteller 
Tatyana.
- Vi var veldig heldig og fikk besøke noen spek-
takulære steder rundt Mo i Rana, slik som Mar-
morslottet, Rabbothytta, og øyriket i nærheten av 
Nesna, forteller Evgeny. Han synes turen til Rab-
bothytta var i lengste laget.
- Folk fra Moskva er ikke vant til å gå i fjellet. Det-
te er det lengste jeg har gått og kommer til å gå i 
hele mitt liv, ler han.
Tatyana fotografer mye og lot seg fengsle av den 
norske naturen.
- Det ville ikke være en overdrivelse å si at jeg ble 
forelsket i norsk natur og landskap. Jeg ble boksta-
velig talt overveldet av alt det vakre rundt meg. Det 
var nettopp det eksakte øyeblikket der du føler at 

et menneske bare er en liten partikkel i universet, 
og at verden rundt deg er så mye større. Jeg er vel-
dig takknemlig for denne erfaringen, og jeg håper 
en dag jeg vil ha en sjanse til å besøke Mo i Rana 
igjen, avslutter Tatyana Hodykina.

Ved NHO i Oslo presenterte alle de 17 russiske hospitantene bedriften og stedet de hadde besøkt i Norge.

De russiske hospitantene fikk oppleve en del av 
den nordnorske nature. Her på tur til Rabbothytta.

Peter Stjerne(f.v), Karina Solheim og 
Tatyana Hodykina.

Tatyana Hodykina var drøye to uker i MIP AS. Her 
får hun en diplom og en bok. Katarina Sætersdal,   

seniorrådgiver ved NHO (f.v), Karina Solheim, infor-
masjonskonsulent ved MIP Info, hospitant Tatyana 
Hodykina, og Yanina Unnli, prosjekt ansvarlig for 

Presidential Program in Norway.

På båtturen rundt Tomma i stekende solskinn fikk de se helgelandskysten fra sin beste side. Fisk ble det også.


