INVITASJON TIL HØSTTREFF FOR MAT-, REISELIV- OG ARRANGEMENTSAKTØRER I
RENNEBU, OPPDAL, MELHUS, MIDTRE GAULDAL, HOLTÅLEN OG RØROS
HØSTTREFF 17-18. OKTOBER OPPDAL
Etter samlingen på Røros tidligere april, var vi alle enige om at det er matnyttig å møtes på
tvers av bedrifter og kommuner. Derfor inviterer vi til høstsamling på Oppdal 17-18.
oktober. Sett av datoene allerede nå eller meld deg på direkte. Oppdatert program er ikke
langt unna.
Siden sist har vi testet ut ulike arrangement og samarbeid under paraplyen ERG 2022. Hvilke
erfaringer har vi gjort oss til nå? Hvordan kan en bruke merkevaren ERG videre? Hva gjør vi
sammen videre?
Trøndelag har fått status som EUROPEAN REGION OF GASTRONOMY i 2022. Dette er en
kjempemulighet for alle oss som driver med matproduksjon og matopplevelser. Regionrådet
for Trøndelag Sør ønsker å gjøre aktørene i vårt område i stand til å utnytte mulighetene i
ERG. Prosjektet skal bidra til økt, verdiskaping, kompetanseheving og samhandling på tvers
av kommunegrensene. Sammen kan vi bli enda bedre på mat og matopplevelser.
Derfor møtes vi på Høsttreff på Oppdal!
Arrangementet er gratis. Du betaler for overnatting og drikke under middagen.
FORELØPIG PROGRAM
MANDAG 17.OKTOBER
15.00- 17. 00
Mingling og speeddate
Vi møtes for mingling og speeddate på Oppdal Turisthotell.
Også mulig å sjekke inn for de som skal overnatte
17.00
Bedriftsbesøk Mathallen
Vi blir kjent med aktørene på mathallen og Oppdal Smak av Fjell
1930
Trøndermåltid
3 retters middag på Oppdal Turisthotell – trønderske råvarer

TIRSDAG 18.OKTOBER
0900-1530 Arbeidskonferanse, Oppdal Turisthotell
Vi plukker opp tråden fra sist vi møttes, ser på veien videre med ERG og får påfyll
innen merkevarebygging og storytelling.
Utdrag fra programmet:
- Høstens program ERG
- Hva skjer når kalenderen viser 01.01.2023? ERG videre v/ May Britt Hansen
- Erfaringer fra sommerens aktiviteter og Trøndersk matfestival v/Oi Trøndersk mat
og drikke
- Oste-VM og Bocuse dOr
- Historiefortelling og merkevarebygging – hvordan få en tydeligere stemme.
Innlegg og verksted med Lasse Berre
- Tre historier fra tre dagsaktuelle aktører
Regionsprosjektet ERG for Trøndelag Sør byr på gratis bedriftsbesøk, 3-retters middag og
konferanse for bedrifter som holder til i kommunene Rennebu, Oppdal, Melhus, Midtre
Gauldal, Holtålen og Røros.
Prisen per natt:
Enkeltrom kr 1140,Dobbeltrom kr 1380,Overnatting betaler hver bedrift selv og det kan bookes her: post@oppdalturisthotell.com
Oppgi ordrenummer ordrenummer 31830 ved bestilling av rom.
PÅMELDING: til olin.steinsvik@roroshagen.no innen 09. oktober. 2022.
Eventuelle mathensyn meldes ved påmelding.
VI HÅPER Å SE DEG!
VENNLIG HILSEN
Prosjektgruppa ERG for region Trøndelag Sør
Ida B. Schønheyder Nasjonalparken Næringshage, Hans Petter Øien Kvam Nitr og Olin
Steinsvik Rørosregionen Næringshage

