
 

 
 
 
 
 
 
 

Materiellpakker – Åpen Gård 2019 
Dere som er arrangører vil få tilsendt pakker fra de forskjellige samarbeidspartnerne med materiell 
som kan hjelpe dere å gjennomføre Åpen Gård. Pakkene sendes til dere som står som kontaktperson 
for arrangementet. Av praktiske årsaker sendes de forskjellige pakkene fra forskjellige steder. 
Nedenfor er en oversikt over hva som sendes ut. Vær obs på at forsendelsene kan bestå av flere kolli.  
 
 

Pakke 1 – Avsender: Norges Bondelag 
Inneholder materiell fra Norges Bondelag, Landkreditt og Nortura, som angitt nedenfor. 
 
Åpen Gård-effekter  
Avhenger av hva dere har oppgitt av deltakerantall og målform (bokmål/nynorsk): 

 
 
 
Røde Åpen Gård-skjorter (antall avhenger av hva dere har oppgitt av deltakerantall): 

 
 
Dersom dere ønsker å bestille mer materiell ut over dette kan dette kjøpes i nettbutikken: 
https://nettbutikk.bondelaget.no/nettbutikk/apen-gard 
Vi har også Åpen Gård t-skjorter for barn som kan bestilles i nettbutikken.  
 
Se også materiellet som ligger på nettsidene til Norges Bondelag:  
https://www.bondelaget.no/apen-gard-for-arrangorer/category8124.html 

Inntil 500 

besøkende

500-1000 

besøkende

Over 1000 

besøkende

Over 2000 

besøkende

ÅG-klistremerker 2 ruller 3 ruller 3 ruller 4 ruller*

Veiviser 100 x 140 cm 3 4 5 5

Oppslag 70 x 40 cm 5 5 7 7

Stolpe 40 x 30 cm 5 5 7 10

ÅG-banner, 300 x 100 1 1 1 2

Plakat fotokonkurranse 1 1 1 1

Capser, røde 5 10 15 15

* Til det er tomt

S M L XL 2XL 3XL

Inntil 500 besøkende 12 stk. t-skjorter 2 3 3 2 1 1

500-1000 besøkende 15 stk. t-skjorter 2 4 4 3 1 1

Over 1000 besøkende 20 stk. t-skjorter 2 5 6 4 2 1

Over 2000 besøkende 25 stk. t-skjorter 3 6 7 6 2 1

Antall besøkende Sum skjorter
Fordelt på størrelser

https://nettbutikk.bondelaget.no/nettbutikk/apen-gard
https://www.bondelaget.no/apen-gard-for-arrangorer/category8124.html


 

 
 
Fra Landkreditt 
Landkreditt støtter arrangementene med natursti-materiell og premier:  

• Ferdig natursti-sett: natursti-poster til voksne og barn, blokker med svarark, blyanter, fasiter. 

• Deltakerpremier til natursti (reflekser) 
Antallet avhenger av størrelsen på arrangementet. 
 

Pakke 2 – Avsender: Nortura og Tine (via Artisti) 
Tine og Nortura støtter arrangementene med forskjellig materiell til matlaging og servering, og artikler 
som kan brukes til premier eller andre ting. I tillegg kommer støtte til mat på arrangementet og en 
vertskapsgave som kan gis til vertskapet på gården arrangementet avholdes eller brukes som premie.  
 
I pakken får dere følgende (antallet avhenger av størrelsen på arrangementet): 

• Forkle og kalotter til bruk ved matlaging 

• Refleksvester til bruk for parkeringsvakter eller liknende 

• Ku-nøkkelring og caps med melkeblomst som give-aways til barn og voksne.  
       
Refusjon 
Tine og Nortura sponser også produkter til bruk på arrangementene med en viss sum per 
arrangement. Dette gjøres ved at dere som arrangører kjøper inn de Tine- og Nortura-produktene 
dere trenger, og får refundert et visst beløp i etterkant av arrangementet (normalt november). Mer 
informasjon om dette kommer til høsten når Åpen Gård-sesongen er over. 
 
Beløpet avhenger av størrelsen på arrangementet:  

• inntil 500 besøkende:  kr. 1.000 fra hver av organisasjonene 
• 500-1000 besøkende:  kr. 2.000 fra hver av organisasjonene 
• over 1000 besøkende:  kr. 3.000 fra hver av organisasjonene 

 
Nortura-bannere 
Arrangører som har oppgitt at de har behov for det vil også få tilsendt bannere fra Nortura.  
 
Bestilling av varer 
Vi anbefaler at dere bestiller produkter fra Tine og Nortura gjennom lokalbutikken eller lokalt stor-
kjøkken da disse skal ha tilgang til det meste av produkter og det er en bra måte å støtte opp lokalt på.  
 
Dersom det er Tine-produkter de ikke har mulighet til å bestille har dere tilgang til å bestille via Tine 
Spesialbestillinger. Ta kontakt med kontaktperson for Åpen Gård i Norges Bondelag for å få hjelp til 
dette. Arrangører av Åpen Gård har mulighet til å låne kjøleutstyr fra Tine. Ta kontakt med Tine-
ambassadør eller kontaktperson i Norges Bondelag dersom dette er aktuelt. 
 

Alt av Åpen Gård-materiell som kan brukes videre fra år til år ber vi dere ta vare på. 

NORTURA-materiell

Inntil 500 

besøkende

500-1000 

besøkende

Over 1000 

besøkende

Over 2000 

besøkende

Servietter 500 1000 1500 1500

Pølseholder 3 5 5 5

Pølseklyper 3 5 5 5


