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Velkommen som Åpen Gård-arrangør 2016 
Åpen Gård arrangeres av lokale Bondelag, med en eller flere bønder som vertskap. Som arrangør 
av Åpen Gård gjør lokallaget en svært viktig jobb ved å tilby gårdsopplevelser og formidle 
kunnskap om norsk landbruk. Dette er vår beste møteplass med folk flest!  
 

I år kjører vi to fellesdatoer - søndag 21. aug. og søndag 28.aug. er dagene for Åpen Gård. 
Frist for påmelding er 15. april 

 
I fjor ble det holdt 90 Åpen Gård-arrangement, som samlet 75.000 store og små besøkende. Vi 
håper at mange lokallag setter Åpen Gård på årsplanen i 2016 slik at det blir enda flere besøkende i 
år. Vi ønsker særlig å utfordre lokallag i bynære strøk til å arrangere Åpen Gård, for å nå ut til 
større deler av befolkningen, og sikre et landsdekkende tilbud. Også fylker med store avstander og 
som tidligere år ikke har hatt veldig mange arrangement oppfordres til å få til flere arrangement. 
 
Åpen Gård bidrar til å gi positive holdninger til næringa og sikrer et godt omdømme, takket være 
en enestående innsats fra alle som har bidratt gjennom nærmere 25 år med Åpen Gård!  
 
Tema for Åpen Gård 2016 
Som de to foregående årene blir temaet ”Norge trenger bonden”. Gjenbruk av temaet 
henger sammen med at det er godt innarbeidet, svært dekkende og sammenfallende med 
vårkampanjen til Norges Bondelag.  

Åpen Gård er en fremragende arena å vise det fram på. Man kan ha flere 
innfallsvinkler til temaet, men hovedpoenget er å få fram hva bonden betyr for folk hver 
dag og hvilke ringvirkninger landbruket har i lokalsamfunnet. Materiell som blir produsert 
til Bondelagets vårkampanje i år kan gi gode ideer – les også avsnittet om årets tema i 
Åpen Gård-håndboka for konkrete tips (Denne blir sendt til arrangør når man har meldt seg 
på). 
 
Åpen Gård en av de fastsatte dagene, eller en annen dag i løpet av året?  
Tidligere har vi hatt en felles dato for Åpen Gård. Dette for å enklere kunne kjøre felles 
markedsføring. De siste årene har arenaen for markedsføring i stor grad forflyttet seg fra 
tradisjonelle media til sosiale media, hovedsakelig facebook. Dette gjør det rimeligere og enklere å 
markedsføre lokalt. Derfor kjører vi i år to fellesdatoer, 21. og 28.august. Det gir større fleksibiltet 
– lokallag som ønsker å arrangere på fellesdato har to alternativ i stedet for å være låst til ett, og det 
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bør kunne gi publikum flere muligheter til å komme seg på Åpen Gård. Så er det også fullt mulig å 
arrangere på andre datoer, som før.   
 
Samarbeid  
Bygdekvinnelaget, Bygdeungdomslaget og 4H bidrar på mange Åpen Gård-arrangementer. Ta dem 
gjerne med tidlig i planleggingen.  
 
Påmelding innen 15. april 
Påmelding skjer ved å fylle ut elektronisk påmeldingsskjema: 
https://response.questback.com/norgesbondelagbondelagetsse/zqyasyaxed/ 
 
Spesielt viktig er det å fylle ut opplysninger om ansvarlig kontaktperson med både adresse, e-post 
og mobil, slik at materiell kan sendes til rett adresse. Hvis ikke alt annet er bestemt ved påmelding 
kan tilleggsopplysninger sendes inn senere.  
 
Påmeldingsfrist er 15. april.  
 
Materiell (Viktig!) 
Vi vil sende ut ei standard materiellpakke som tidligere år - oversikt over hva denne inneholder 
finner du ved å trykke her.  
 
Ønsker man en annen sammensetning av størrelser på t-skjorter, kan arrangørene i år sette dette 
sammen selv. Dette gjør man ved å legge inn en bestilling på Åpen Gård-t-skjorter i nettbutikken. 
Om man ønsker flere t-skjorter eller mer av annet materiell til Åpen Gård er det en fordel om man 
bestiller det samtidig ettersom man da vil få tilsendt alt i en forsending. (Man blir da fakturert for 
bestilt materiell utover standardpakka). Arrangører som vil benytte denne ordningen må gjøre 
bestilling fra nettbutikken innen 1.juni. Påmeldte arrangører som ikke har bestilt til da, vil motta 
en standard materiellpakke. 
 
Mer inngående info om hvordan man går fram for å sette sammen størrelsene på t-skjortene selv 
kommer når man har meldt seg på Åpen Gård 2016. 
 
Profileringsmateriell  
Nortura vil sende ut profileringsmateriell som kan brukes som bekledning, premier eller give-
aways. Dette kommer i egen forsendelse. Norges Bondelag sender også ut profileringsmateriell 
som ligger ved i pakka sammen med t-skjortene, plakatene etc. 
 
NB! Vi kan ikke love at arrangement påmeldt etter fristen 15. april får profileringsmateriell, 
bannere og t-skjorter – meld dere på i tide!  
 
Dette brevet, påmeldingsskjema og annet materiell til Åpen Gård-arrangører finner dere på våre 
nettsider.  
 
Takk for den flotte innsatsen som ambassadører for norske bønder, og lykke til med årets  
Åpen Gård-arrangement!  
 
Med vennlig hilsen 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
Astrid Solberg         Ole Ramshus Sælthun 
Organisasjonssjef            Rådgiver 
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