
Hei, alle dere som skal være med å arrangere Åpen Gård 2018 
 

Velkommen som Åpen Gård-arrangører!  
Dette er en informasjonsmail som går ut til dere som står som kontaktpersoner for Åpen Gård. All 
informasjon og materiell fremover vil bli sendt til dere. Vedlagt er listen over årets arrangører. Sjekk 
gjerne at informasjonen her er korrekt. Dersom dere oppdager feil eller det blir endringer med deres 
arrangement kan dere ta kontakt med undertegnede.  
 
Materiell:  
Vedlagt er oversikten over det materiellet som sendes ut fra oss og fra samarbeidspartnerne våre: 
Tine, Nortura og Landkreditt. Materiellpakkene blir utsendt fortløpende (vi prøver å unngå å sende 
ting i fellesferien). 
 
Generelt:  
Åpen Gård har i år sitt 30 årsjubileum, og dette feires blant annet med jubileumslogo og 
arrangementsrekord. I fjor ble det avhold 94 arrangementer med omlag 92.000 store og små 
besøkende. I år har vi registrert 114 arrangementer, og det kommer til å bli mye liv og røre på åpne 
gårder over hele landet. Arrangementene er et viktig bidrag for å spre positive holdninger til næringa 
og sikrer et godt omdømme. Norges Bondelag samarbeider med Tine, Nortura og Landkreditt Bank 
om Åpen Gård, og det er viktig for oss at det er produkter fra disse samarbeidspartnerne som 
benyttes. Bygdekvinnelaget, Bygdeungdomslaget og 4H bidrar på mange Åpen Gård-arrangementer. 
Ta dem gjerne med tidlig i planleggingen.  
 
Mer informasjon om arrangementet og tips til gjennomføring finner dere her:  
https://www.bondelaget.no/apen-gard-for-arrangorer/category8124.html  
 
Spesielt om arrangementet i år:  
1. Ny logo: I fjor oppdaterte vi logoen vår (vi erstattet den gamle logoen fra 1994 med en oppdatert 
versjon). T-skjorter, plakater og bannere som dere får tilsendt vil derfor ha den nye logoen, men det 
er selvsagt en bra ting å benytte det dere har liggende av materiell med gammel logo.  
2. Nye plakater og brosjyrer: I anledning jubileumsåret har vi laget nytt brosjyremateriell dere kan 
redigere selv og tilpasse til den enkelte gård og det enkelte arrangement.  
 
Sjekk Åpen Gård for arrangører for å finne dette materiellet.  
 

 
Lykke til med arrangementene utover vår, sommer og høst!  
 
Dersom dere har spørsmål til Åpen Gård kan dere ta kontakt med:  
Inger Johanne H. Sveen (undertegnede) – inger.johanne.sveen@bondelaget.no – 41 23 98 35 
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