






Startet som en nachspiel-ide

• Sansekveld på Viggjarheim, Viggja, Vinterkulturuka 2016

• Et kulturarrangement - en hyllest til håndverksølet

• Vise forskjellige bryggeteknikker fra bryggerier og utstyrsleverandører

• Lære om prosessen ølbrygging(mesking, koking, gjæring, lagring…)

• Smake på forskjellige bryggeri sine øl, oppleve smakene sammen med lokal mat

• Foregå i sømmelige former, ikke en arena for fyll og uro men en trivelig møteplass for 
nye og gamle entusiaster av bryggekunsten og en smaksopplevelse innen mat og øl



Buvik Ølfestival AS

• Kenneth Aalberg, 39 år fra Inderøy
National Account Manager, Lyreco
Tidligere selvstendig næringsdrivende.

• Trond Vegard Larsen, 33 år fra Molde
Prosjektleder, MTS Tavler og automasjon.
Selvstendig næringsdriver, medeier i MTS.

• Tor Erik Langmo, 39 år fra Buvika
Daglig leder T2 Regnskap, medeier.

• Lars Espen Bøkseth, 39 år fra Buvika
Senior IT-konsulent Helse Midt-Norge HF
Selvstendig næringsdrivende.

Oss fire som startet, alle «Buvikinger»



Sponsorer



Lokale bryggeri
Utstyrsleverandører

Podcastinnspilling

Overgjæret

+ øl fra andre lokale 

og nasjonale i baren

Buvik ølfestival 2016



Lokal mat

VILTBURGER: 

Nydelig elgburger fra Vilteksperten. Serveres på BØFs

eget grove hamburgerbrød fra Melhus Bakeri. 

Tilbehør: Økologisk tyttebærketchup fra Terroir
Røros, Rørosrømme, lokal salat og annet snacksy
tilbehør. 

PØLSE: 

Kalvepølse (mild) fra Røroskjøtt. 

Lammepølse med pinnekjøtt fra Røroskjøtt. 

Elgwiener fra Vilteksperten. 

Alle serveres på BØFs eget grove pølsebrød fra 

Melhus Bakeri.

Tilbehør: Økologisk tyttebærketchup fra Terroir
Røros, Rørosrømme og annet snacksy tilbehør.

SPEKEFAT: 

Godt utvalg av viltspekepølser og viltspekekjøtt fra 
Vilteksperten. Lokal potetsalat med potet fra 

Sanden Gård på Viggja.

Fikenmarmelade, Gulrot/Tindvedmarmelade og 

Salatost fra Gangstad Gårds-ysteri. Nydelig lokal 
eggerøre. 

OSTEFAT:

Kjenn smaken av nydelige oster fra Gangstad 
Gårdsysteri:

Edel hvit, Edel blå, Gangstad Brie, Salatost og 
Karveost. Fikenmarmelade, 
Gulrot/Tindvedmarmelade. Nydelig til et glass godt 
drikke.





















Utfordringer

• Skjenkebevilling

• Lokale

• Vaktselskap og Røde kors

• Velge riktig helg, vi bomma... men fikk det da til likevel :)

• Økonomi, trenger sponsorer

• Festivaløl

• Å få folket til hallen tidligere på dagen, de fleste kom i 21-
tiden. Dropp vorspiel hjemme, ta det i hallen og nyt heller 
smakene i stede for mengden



Forbedringer

• Åpne noen timer senere

• Bryggeri stå lengre, kanskje kvelden ut

• 10-12 bryggeri

• Mer aktivitet på fredag

• Bytte helg for å gjøre det lettere for bryggeri

• Booke foredragsholder, dugnadshjelp og vaktselskap tidligere





Noen nøkkeltall

• Mer enn 30 sorter øl hos de 7 bryggeriene, 50 i baren

• Ca 1000 liter øl fordelt på ca 400 besøkende

• Regnskapet avsluttes i disse dager og vi ser ut til å havne på 0,-
som vi er godt fornøyde med på første år

• Største økonomiske utfordring
• Lokale
• Vaktselskap og Røde kors
• Markedsføring
• Dugnadshjelper
• Matberegning



Sosiale medier

• Facebook
• Side og arrangement

• Untappd
• Location og utvalg

• Instagram



Noen som har lyst på 
BUVIK ØLFESTIVAL 2017?

• Vi har debutert, og det ga mersmak!



Datoen(e) er:

25 og 26. august
(om alt klaffer)

Velkommen!


