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Velkommen som arrangør 2017 

  

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 er fellesdatoen søndag 27. august.  

Frist for påmelding er 21. april 

 

Det er selvsagt anledning til å arrangere på andre datoer sommeren gjennom, men for 

fellesdatoen kjører vi også felles markedsføring, spesielt på sosiale medier. 

 

I fjor ble det holdt 87 Åpen Gård-arrangement, som samlet over 70.000 store og små 

besøkende. Vi håper at mange lokallag setter Åpen Gård på årsplanen i 2017 slik at vi også 

i år får mange gode arrangementer der landbruket og de lokale bondelaga får vist seg fram.  

 

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! 

 

Samarbeid 

Lokallag i Bygdekvinnelaget, Bygdeungdomslaget og 4H bidrar på mange Åpen Gård-

arrangementer. Ta dem gjerne med i planleggingen. 

 

Påmelding innen 21. april 

Påmelding skjer ved å fylle ut elektronisk påmeldingsskjema: 

https://response.questback.com/norgesbondelagbondelagetsse/opengard 

 

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. 

 

https://response.questback.com/norgesbondelagbondelagetsse/opengard
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Materiell 

Vi vil, som tidligere år, sende ut ei standard materiellpakke til arrangører. Denne vil bestå 

av t-skjorter og capser til arrangører, forskjellige plakater for vegvising, priser til kiosk og 

Åpen Gård-klistremerker som kan brukes for å telle antall deltakere. Informasjon om 

innhold og mengde i materiellpakkene kommer til kontaktpersonene når påmeldingsfristen 

er gått ut. 

 

Profileringsmateriell og samarbeidspartnere 

Bondelaget samarbeider med Nortura, Tine og Landkreditt om Åpen Gård. Samarbeids-

partnerene våre bidrar på forskjellige måter til å gjøre det lettere å være Åpen Gård-

arrangør og på den måten lettere å vise frem landbruket. Blant annet bidrar de med 

materiell til tilberedning av mat, premier, støtte til bevertning, profileringsmateriell og 

give-aways. Mer informasjon om årets materiell sendes til kontaktpersonene når 

påmeldingen er gått ut. 

 

NB! Vi kan ikke love at arrangement påmeldt etter fristen får profileringsmateriell, 

bannere og t-skjorter – meld dere på i tide! 

 

 

Dette brevet, påmeldingsskjema og annet materiell til Åpen Gård-arrangører finner dere 

også våre nettsider, på sidene for lokallag og tillitsvalgte.  

 

 

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 

Organisasjonssjef 

Inger Johanne H. Sveen 

Rådgiver 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 


