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Informasjon til arrangører av Åpen Gård 

 

Takk for at dere ønsker å arrangere Åpen Gård! Gjennom Åpen Gård sprer vi kunnskap og 

positive opplevelser til mange besøkende. Her kommer mer informasjon til dere som skal 

arrangere Åpen Gård i år.  

  
Materiell til Åpen Gård  

Tips til Åpen Gård-arrangører finner dere på bondelaget.no, se Informasjon til lokallag og 

tillitsvalgte – Åpen Gård for arrangører. Der finner dere informasjon, plakater og naturstier 

som kan redigeres for å passe lokalt, logo med mer.  

 

Standardpakka med Åpen Gård-t-skjorter, plakater, klistremerker og diverse brosjyrer/skjema 

blir sendt ut i juni/juli. I år kan man også sette sammen t-skjortestørrelsene selv dersom man 

legger inn en bestilling i nettbutikken innen 1.juni – se nærmere informasjon om dette i 

nettbutikken og Åpen Gård-håndboka. 

 
Informasjon til publikum  

På bondelaget.no/apengard vil publikum etter hvert finne informasjon om alle årets Åpen 

Gård-arrangement. Send e-post til ole.ramshus.salthun@bondelaget.no hvis noe skal forandres 

vedrørende deres arrangement.  

 
Årets tema: Norge trenger bonden 

..og 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. Brosjyrer og 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. 
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Samarbeid med Nortura, Tine og Landkreditt Bank 

Arrangører av Åpen Gård blir sponset med utvalgte typer nye drikke frå TINE, nærmere 

informasjon om bestilling av disse vil komme. Arrangørene får også refundert en del av 

utgiftene for Nortura-varer. 

 

Profileringsmateriell fra Tine og Nortura vil bli tilsendt arrangørene. Landkreditt Bank er ny 

samarbeidspartner av året og vil også bidra med profileringsmateriell. 
 

Avlyst/Flyttet arrangement 

Flytter dere arrangementet i tid eller til nytt sted, må dette gis beskjed om så fort som mulig til 

fylkeskontoret og helst også undertegnede. Det samme gjelder avlyste arrangement. 

 
Evaluering  

Vi ønsker tilbakemelding etter arrangementet, og evaluering vil skje elektronisk via questback. 

Dere får e-post om dette etter arrangementet.  

 

Innsending av bilder 
Har dere mye bra bilder fra arrangementet liggende i etterkant, er det veldig fint om dere 

sender disse til fylkeskontoret deres. 

 
Mer informasjon  

Dette brevet er sendt til den som er satt opp som ansvarlig for det enkelte arrangement. Det vil 

i tillegg bli sendt brev til de som er registrert som vertskap (dersom vertskap ikke også er 

ansvarlig).  

 

Ta kontakt med Åpen Gård-ansvarlig på fylkeskontoret eller Åpen gård-ansvarlige i Norges 

Bondelag, Maren Løvstad Kjølberg (maren.kjolberg@bondelaget.no) eller Inger Johanne 

Sveen (inger.johanne.sveen@bondelaget.no), hvis dere har spørsmål.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Maren Løvstad Kjølberg og Inger Johanne Sveen 

Rådgivere, organisasjonsavdelingen 
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