Velkommen til Norsk Juletremesse
9 - 11 mars 2023

Rogaland Juletre, lokallag til Norsk Juletre har gleden av å kunne invitere til
Norsk Juletremesse

Norsk Juletremesse har bygd seg opp i over 20 år til Norges største møteplass for juletre og
pyntegrøntnæringen. Messen har besøkende fra hele landet og har på sitt meste hatt over 100
deltakere. Det blir satt fokus på dagsaktuelle temaer, med foredragsholdere fra inn og utland,
samt utstillere med produkter og tjenester for næringen.
Det er et unikt samlingspunkt for nettverksbygging og sosialt samhold for en næring som er
nesten like unik som alle de vakre juletrærne og pyntegrønt den skaper.

Norsk Juletremesse arrangeres også denne gang på Clarion Hotel Air,
Utsolaarmen 16, 4055 Sola. 9-11 mars 2023
Hotellet holder en god standard, ligger i gangavstand fra Sola lufthavn, har gode parkeringsmuligheter
(mot avgift) og gode utstillings og møteromsfasiliteter.

I denne invitasjonen vil du finne:
•

• Informasjon om fagdag 9 mars 2023 – side 2
Informasjon om konferansedagene 10-11 mars – side 2-3
• Priser – side 4
• Påmeldingslenke – side 5
• Kontaktinformasjon – side 5
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Program Norsk Juletremesse 2023
Det tas forbehold om endringer i programmet.

Torsdag 9 mars
Fagdag: Vi skal få komme tilbake til Harald Fauskanger på Rennesøy Juletregard. Vi besøkte Harald
i 2017 og som vi alle vet skjer det mye i produksjonen på 6 år. Vi skal blant annet innom følgende
punkter; produktfremvisning og tips med HD2412. Stell og tips til småplanter, formklipp. Gårdsutsalg
og inspirasjon med gårdseier Harald og samarbeidspartner, Grethe Ullenes med «Krans og møje kos».
Vi får ett innblikk i Haralds tekniske utstyrspark.
Fagdagen varer fra kl: 12.00 – 16.00

Det blir buss fra Clarion Hotel Air kl: 11.00

Fredag 10.03
09.00-09.50 Innskriving og pausemat fra 09.30
10.00. Velkommen
Styreleder i Rogaland Juletre – Eirik Linndal
Norsk Juletre - Den nye hverdagen – løsninger for næringen. Hva skjer videre? – Knut Olav
Skrindo, som i programmets skrivende stund er styreleder i Norsk Juletre vil komme og fortelle
om situasjonen knyttet til Norsk Juletre.
11.00 Pause
11.10 Næringspolitisk besøk
11.30 Avtaler om kjøp og salg av juletre, med tips om hva slike avtaler bør inneholde,
herunder reklamasjonsregler med CMS Kluge Advokatfirma AS. CMS | Stavanger | Norge
12.10 Pause
12.20 Blikk utenfra: Dag Jørun Lønning er en norsk sosialantropolog (professor dr. philos.)
og rektor og professor i nyskaping og bygdeutvikling ved Høgskulen for Grøn Utvikling, som
ligger i Bryne i Rogaland. Dag Jørund Lønning – HGUt
12.45 Hver utstiller får 2 minutter til å presentere sitt firma.
13:00 Lunsj på hotellet og besøk hos utstillere.
14.30 «Bæredygtige naturtræer» Videolink med Direktør Claus Jerram Christensen, Danske
Juletræer som vil fortelle om deres satsning på «Bærekraftige naturtrær er en
sertifiseringsordning basert på strenge danske statlige og kommunale forskrifter, supplert med
lokale hensyn til flora og fauna, der dyrking foregår med størst mulig hensyn til miljø og
biologisk mangfold. Dyrkingen skjer med en minimal tilførsel av hjelpestoffer som sikrer et
lite klimaavtrykk». Bærekraftige naturtrær - Sertifisering - Danske juletrær (christmastree.dk)
15.00 Husdyrgjødsel i norsk juletreproduksjon, resultater av utprøving ved Gorden Haaland,
Norsk juletre.
15.30 Pause med pausemat.
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16.00 Gårdsutsalg ved Brage Røkke. Brage fra Stjørdal driver Stjørdal juletre sammen med
kona May Sjølie. De selger juletre engros og har gårdsutsalg med bla juletrær, kranser og nek,
som byr på glede, tradisjon og gode opplevelser for liten og stor. Brage vil fortelle oss om
hans erfaringer og opplegg rundt gårdsutsalget. Stjørdal juletre | Stjørdal | Facebook
16.20 Torgsalg ved Knut Olav Skrindo. Knut Olav driver Fjellgran sammen med
kompanjongen Per Kvelperud og ved hjelp av en hel skokk sesongarbeidene juletreselgere.
De har en rekke utsalgsplasser rundt i Buskerud, Akershus og Oslo og har gjennom mange år
opparbeidet statistikker og erfaring med hva som er viktig når en selger juletre til de som skal
ta det med hjem i stua. fjellgran.no
16.45 Resultater av ulike innsatsfaktorer – Hva bør vi fokusere mest på? Hva gir mest tilbake?
Ett litt annerledes foredrag med Gorden Haaland, Fredrik Gedde og Arne Svandal.

17.30/17.50 Avslutning for dagen.

19:00 Festmiddag og sosialt samvær.

Lørdag 11 mars
09:30 Bruk av tåkesprøyte - Ådne Smogeli fra Grønt Maskin.
Hjem - Grønt Maskin (grontmaskin.no)

10.00 Pause - utsjekk og pausemat
10:30 Erfaringer fra Danmark med bruk av Conshape ved Kurt Moestrup, HD2412.
🎄 HD2412 - Alt i Skovudstyr & Udstyr til Juletræsproduktion

11:00 Erfaringer med sau i juletrefelt ved Gudrun Margrete Dyrseth, Svandal Juletregard. Da
Morten og Gudrun Margrete overtok i 2016, var det 40 vinterfôra sauer av rasene shropshiere
og suffolk. Vinteren 2022 har tallet økt til 93. Svandal Juletregard | Facebook
11.20 Pause
11:30 Markedsføring – Hva kan vi få ut av og hvordan bruke sosiale medier (SoMe)?
Susanne Bjerga Todnem fra Somedian AS
Somedian - Bedriftsrådgiver og sosiale medier i Stavanger, Rogaland (susannetodnem.no)

12.00 Pause
12.10 Tilbakemeldingsrunde: muligheter for dialog og spørre for eksempel styre i Norsk
Juletre samt den eventuelt nye tilbyderen om ting – spørsmål kan leveres til vertskap for
opplesning eller tas direkte i plenum.
12.40 Avslutning – Takk for denne gang!

13:00 Lunsj - Hjemreise
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Priser for Norsk Juletremesse 2023
Faktura for deltakelse vil sendes ut etter påmeldingsfristen har gått ut og må være betalt innen betalingsfrist. Purregebyr/inkasso vil påløpe
ved manglende betaling.

Deltakeravgift på fagdag: 750 kr
•
•

Inkluderer buss til og fra hotellet samt enkelt måltid.
Husk gode klær!

Konferanseavgift, fredag og lørdag: 3.200 kr
•
•

Inkluderer deltakelse, lunsj og pause snaks på messen fredag og lørdag.
For deltakelse av person nr. to eller flere fra samme eiendom og fakturamottaker, gis en rabatt
på kr 500,- for hver. – Husk å melde på person nr. to, tre i eget skjema.

Konferanseavgift, fredag: 2.300 kr
•

Inkluderer deltagelse fredag med lunsj

Konferanseavgift, lørdag: 1.200 kr
•

Inkluderer deltagelse lørdag med lunsj

NB! Det er avgiftsbelagt parkering ved hotellet.
•
•

Pris på 170 kr pr døgn utendørs (17 kr pr time) eller 200 kr pr døgn innendørs (20 kr pr time).
Det tas forbehold om prisjusteringer fra Rogaland Parkering.
De av dere som ankommer med bil må, henvende seg i resepsjonen ved ankomst, for å få
utlevert parkeringsbevis. Kontakt resepsjonen for informasjon om parkering.

Priser og informasjon knyttet til overnatting på hotellet
Overnattingen betales direkte til hotellet ved endt opphold.
→ Den må bestilles via Norsk Juletremesse (påmeldingsskjema på nett se link) for å
oppnå oppgitte priser.
→ https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=D_G8TSRE8kWlpwlskPrJ_nURapSwzwtJpHO
dkgD1LXhUNDNWUEJYV1Y0QUtNQ0QwOENSUklYOFA2SS4u

Overnatting fra torsdag
•
•

Enkeltrom inkl. frokostbuffet: 1590 kr
Dobbeltrom inkl. frokostbuffet: 1790 kr

Overnatting fra fredag
•
•

Enkeltrom inkl. frokostbuffet: 1050 kr
Dobbeltrom frokostbuffet: 1250 kr

Middag
Gjøres opp direkte med hotellet før avreise eller ved endt måltid.
o Middag torsdag kr 395,o Festmiddag fredag kr 725,Alle priser er oppgitt i NOK. Hotellet tar forbehold om prisøkninger ved økte skatter og avgifter.
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Påmelding til Norsk Juletremesse gjøres så raskt som mulig og
senest 6 januar. HER:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=D_G8TSRE8kWlpwlskPrJ_nURapSwzwtJpHOdk
gD1LXhUNDNWUEJYV1Y0QUtNQ0QwOENSUklYOFA2SS4u

Etter 6. januar 2023 er påmeldingen bindende!
→

Faktura for deltakelse vil sendes ut etter påmeldingsfristen har gått ut og må være betalt innen betalingsfrist. Purregebyr/inkasso
vil påløpe ved manglende betaling.

Henvendelser for deltakelse etter 6. januar vil imøtekommes om mulig, men med ett tillegg i
pris på 500 kr for 10 og 11 mars.
Deltakelse på fagdag 9 mars til 750 kr, vil være mulig så lenge det er plasser ledig.

Dersom du har spørsmål knyttet til Norsk Juletremesse 2023

Komiteleder: Gudrun Margrete Dyrseth, Rogaland Juletre
E-post: komitejuletremesse@gmail.com
eller tlf: +47 924 44 182
→ For ALLE henvendelser og spørsmål
Eller:
Gorden Haaland, Norsk Juletre, e-post: gorden.haaland@norskjuletre.no
eller tlf: +47 901 36 581
→ KUNN spørsmål knyttet til selve messa, ikke påmelding og overnatting

Dersom noen på grunn av lang reise eller lignende ønsker å ankomme onsdag 8. mars, er det gode
muligheter for det. Ta i tilfelle kontakt med Gudrun Margrete Dyrseth

Rogaland Juletre ønsker alle velkommen til hyggelige
og lærerike dager!

Det tas forbehold om eventuelle endringer og trykkfeil i programmet

5

