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Oppdal kan bli vippet vekk av 
Stjørdal som midt-norsk ar-
rangør av Landsskytterstev-
net. Nå vil skyttergeneral 
Trond Jære mobilisere lokalt 
næringsliv.
  
På Næringskonferansen man-
dag 14. november settes det et 
selvkritisk blikk på arrangement i 
regionen, som Rennebumartnan, 
der Odd Ustad i arrangements-
komiteen for selv er styreleder, 
og Landsskytterstevnet. 
For det brenner et blått lys for 
flere, mener Jan Bredeveien og 
har alarmerende tall:
• Sykkelenern har sviktende 

oppslutning
• Rennebumartnan har gått 

ned fra 18.000 til 11.000 
besøkende

• Landsskytterstevnet i Op-
pdal får kamp om det pop-
ulære stevnet av Stjørdal. 
Oppdal har arrangert LS 
hvert tiende år siden 1993.

KAMP AV STJØRDAL
Trond Jære er leder i Gauldal skyt-
tersamlag og jobber med LS. Han 
erkjenner at Oppdal står foran en 
tøff jobb fram mot Skyttertinget i 
Førde neste år. Da skal skyttertin-
get vurdere ny turnus for Landss-
kytterstevnet.  
  – Vi kan miste LS, det blir en hard 
kamp, medgir Jære.
Stjørdal har nemlig mobilisert 
massivt i nord-trøndersk nær-
ingsliv og skaffet seg millioner i 
sponsorstøtte før de skal arrange-
re LS i 2018. De er klar for å vippe 
Oppdal av tronen som midt-norsk 
arrangør for godt etter 2018.
  – Det kan bli LS i Midt-Norge 
hvert femte år, eller hvert sjuende 
år. Stjørdal har fått med seg lokalt 
everk og Coop Inn-Trøndelag. De 
skal bygge opp en ny arena og vil 
ha LS hvert femte år. 
  LS genererer med sine 14.000 
besøkende 45 millioner til lokalt 
næringsliv hvert tiende år uten at 
det kanskje har gått helt inn hos 
alle.
  – Jeg tror ikke lokalt næring-
sliv helt har forståelsen for hva 
dette betyr. Samtidig er vi som 

arrangører kanskje ikke flinke 
nok til å få fram ringvirkningene 
arrangement gir, sier Bredeveien 
som mener nedgangen i besøk er 
klare faresignal.

LOKAL KOORDINATOR
– Lokale entusiaster er ikke nok, 
her må næringslivet komme på 
banen på samme måten som i 
Stjørdal, mener Anne Grete Hoel-
sether.
   Både hun og Odd Ustad men-
er Oppdal nå bør vurdere å få på 
plass en egen arrangementskoor-
dinator, og slik bygge en paraply-
organisasjon for alle arrangørene. 
I 2016 er det ikke nok å sette sam-
men en dugnadsgjeng, arbeidet 
må profesjonaliseres.
  – En slik koordinator skulle vært 
på plass for lengst, sier Odd Ustad 
og peker på at Rennebumartnan 
har fast ansatte hele året.
  – Som arrangør er vi ikke fornøyd 
med nedgang, og vi må tiltrekke 
oss nye målgrupper, sier Odd 
Ustad som skal evaluere Ren-
nebumartnan etter Næringskon-
feransen.
  – Jeg håper vi får noen tips på 
konferansen, sier Ustad til OPP.
  Både Ustad og Jære skal lede 
hvert sitt miniseminar på kon-
feransen der Ustads tittel er rett 

på sak: «Arrangement 
– et hav av muligheter? 
Eller går det til helvete 
på første klasse?». 
  Neste år skal Oppdal 
ha orienteringsfesti-
val og Landsfestivalen 
i gammeldans. Anne 
Grete Hoelsether i Op-
pdalsbanken innrøm-
mer at det kan være 
en grense for hvor mye 
Oppdal kan ta av store 
arrangement også.
– Samtidig må vi ikke 
bli mette, men ha vyer, 
sier Hoelsether. 

STORFISKER
For å gi arrangører i 
Oppdal tips kommer to 
storfisker til Oppdal for å fortelle 
mer om hva store arrangement 
betyr. Først ut er Eva-Lena Frich, 
sjef for Vasaloppet. Hun har årlig 
100.000 deltakere som deltar på i 
alt 16 ulike løp.
  Til Oppdal kommer også Knut-Ei-
rik Dybdahl som fødte ideen om 
sykkelrittet Arctic Race og er 
daglig leder for et arrangementet  
som har 160.000 tilskuere, hadde 
22.000 tilreisende  i fjor og skapte 
en meromsetning for nord-norsk 
næringsliv på over 80 millioner 

kroner.
 Det er niende gang næringslivet 
i Oppdal og Rennebu inviteres 
til Næringskonferansen. Arthur 
Buchardt var gjest på den første i 
2008, og konferansen arrangeres 
åtte år senere på Buchardts hotell 
i Oppdal som i fjor var stuvende 
fullt.
  – I fjor var det så stor pågang at 
vi måtte si nei til flere, sier Odd 
Ustad. Som i fjor skal Jon Almaas 
fra NRK-suksessen «Nytt på nytt» 
lose folket gjennom konferansen.

Kan miste Landsskytterstevnet

Landskytterstevnet i Oppdal får kamp om arrangementet av Stjørdal. Her fra LS 2015 på Oppdal. 

Aasmund Nordstoga er blant 
toppene som deltar når Fjelland-
brukskonferansen i Oppdal utvi-
des.
Fjorårets debutkonferanse samlet 
over 200 deltakere. Tirsdag 25. 
og onsdag 26. oktober blir det ny 
konferanse på Quality Hotel Ski-
fer, enda større enn i fjor.
–  Det var så vellykket i fjor at nå 

slår vi til med to-dagers, sier Gro 
Aalbu, fagansvarlig landbruk i 
Oppdal kommune. 
  Første dag er satt av til klima-
endringene og følgene mildere 
klima får for fjellandbruket. Da hå-
per Aalbu at matminister Jon Ge-
org Dale tar turen til Oppdal, de-
partementet har i hvert fall varslet 
at de stiller. 

–  Det hender jo at de sender en 
som står litt lenger ned i grad, 
men vi håper statsråden kommer, 
sier Aalbu til OPP.
  En som garantert kommer er 
artisten og musikeren Aasmund 
Nordstoga. Han skal delta både 
som artist – og bonde. For Nords-
toga driver hjemgården i Vinje i 
Telemark, der han og broren Odd 

Nordstoga kommer fra, og er der-
med selv fjellbonde med de sam-
me erfaringene og utfordringene 
som bønder i oppdalsregionen.
 På kvelden tirsdag 25. oktober blir 
det konsert, onsdag skal Nordsto-
ga fortelle om hvordan det er å 
drive fjellgard i Vinje og kombine-
re det med artistlivet.

Fjellbonden Nordstoga med konsert på landbrukstoppmøte

NÆRINGSKONFERANSE: Trekker inn stor-arrangører
FARESIGNALENE: Publikumssvikt og deltakersvikt

Kvinnelig flertall
I 2010 var det ingen kvinner. Nå er 
mennene i mindretall på Nærings-
konferansens talerstol.
 – Du har lagt merke til at flertallet 
av foredragsholderne i år er kvinner, 
glimter det til hos Jan Bredeveien 
som husker kritikken som ble reist 
i 2010. Da var det ingen kvinnelige 
innledere, men sju menn. Kritikken 
førte blant annet til etableringen av 
Kvinnenettverk i Oppdal. 
  I år er det fire kvinner og to menn.
En av kvinnene er Tove Moe Dyr-
haug, daglig leder i Rosenborg 
Ballklubb. Tydalingen har ryddet 
opp i økonomien og igjen løftet RBK 
til topps i Norge, om enn ikke i ut-
landet.
  – Hun satt i styret i Blilyst, og har 
mye kunnskap om regionen vår, sier 
Trond Jære.
  I tillegg til Vasaloppets kvinnelige 
leder kommer også Berit Rian, ad-
ministrerende direktør i Nærings-
foreningen i Trondheimsregionen, 
samt Anita Krohn Traaseth, ad-
ministrerende direktør i Innovasjon 
Norge.
  I tillegg til disse kommer det 
også en utflytta oppdaling hjem til 
Næringskonferansen. Frode Hovdal 
har erfaring fra næringsutviklings-
selskapet Greater Stavanger og skal 
fortelle om hvordan en skal lykkes 
med regionalt samarbeid.

ARRANGERER: Odd Ustad, Trond Jære, 
Jan Bredeveien, Margrete Vognild Blokhus 
og Anne Grete Hoelsether inviterer til ny 
konferanse på Quality Hotel Skifer mandag 
14. november.
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