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Invitasjon til lokallaga - Åpen Gård 2020

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 2 3 . august.
Frist for påmelding er 30 . april

Det er anledning til å arrangere på andre datoer sommeren gjennom, men for fellesdatoen
kjører vi felles markedsføring, spesi elt på sosiale medier, og jo mer konsentrert jo større
blir det samlede trøkket.

I over 30 år har lokallag i Bondelaget invitert til Åpen Gård, og de siste åra har om lag 100
lokallag tatt imot 100 000 besøkende. Dette gjør Åpen Gård til Bondelagets størs te årlige
arrangement, og et viktig utstillingsvindu for norsk landbruk.

Påmelding innen 30 . april
Påmelding skjer ved å fylle ut elektronisk påmeldingsskjema:
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5450222&sid=CnnGUG
V0mY

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 er bestemt ved
påmelding kan tilleggsopplysninger sendes inn senere.

NB! Vi kan ikke love at arrangement påmeldt etter fristen får profileringsmateriell,
bannere og t - skjorter – meld dere på i tide!

S amarbeid med lokale foreninger
Lokallag i Bygdekv innelaget, Bygdeungdomslaget og 4H bidrar på mange Åpen Gård -
arrangementer. Ta dem gjerne med i planleggingen tidlig!

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5450222&sid=CnnGUGV0mY
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5450222&sid=CnnGUGV0mY
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Materiell 
Vi vil, som tidligere år, sende ut ei standard materiellpakke til alle arrangører. Denne vil 
bestå av t-skjorter og capser til arrangører, forskjellige plakater å bruke til å vise veg, priser 
til kiosk etc., og Åpen Gård-klistremerker som kan brukes for å få oversikt over 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-
partnerne 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 smågaver til de 
minste. Mer informasjon om årets materiell sendes til kontaktpersonene når påmeldingen 
er gått ut. 
 
Verving og informasjonsarbeid 
Selv om Åpen Gård først og fremst skal være et trivelig familiearrangement er det lov å 
benytte anledningen til å verve nye medlemmer til Bondelaget og sette landbrukspolitikk 
på agendaen. Invitere gjerne lokalpolitikerne til å holde innlegg el. Målet må være å få dem 
til å mene noe om landbruk i egen kommune. Jordvern og klima kan også være aktuelle 
tema. Inviter gjerne politikerne til uhøytidelig kappestrid i potetskrelling, jurklutkasting, 
mjølking, staurbæring eller andre morsomme aktiviteter.  
 
 
Dette brevet, påmeldingsskjema og annet materiell til Åpen Gård-arrangører finner dere 
også våre nettsider, på sidene for lokallag og tillitsvalgte. Her legges all informasjon til 
lokallagene ut.  
 
 
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         Marte Gustad Iversen 
Organisasjonssjef             Rådgivere 
 
 
 
          
 


