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Lag og foreninger i Holtålen! 
 
 

  

STORHELG I HOVET 5. OG 6. OKTOBER 2019 
 
Holtålen kommune inviterer herved ditt lag/forening/organisasjon til å bli med på ei ny Storhelg i 
Hovet. I år gjennomføres den i tidsrommet 5. og 6. oktober 2019. Vi ønsker med dette å 
presentere og synliggjøre mye av det kommunen har å by på. Her vil dere, sammen med det 
lokale næringslivet og ellers mange andre som bidrar positivt i lokalmiljøet, få muligheten til å vise 
hva de driver med og hvem de er.  
 

I Kiempen i Hovet vil vi rigge opp standplasser. For å få 
det hele til å gå opp økonomisk er vi nødt til å ta en 
standleie, som vi mener er rimelig. Størrelse og priser ser 

dere til høyre. Størrelse utover dette er en forhandlings- 
sak mellom partene. Leien inkluderer opprigging av 
«stand», strøm, bord og stoler.  

Størrelse Kostnad 

2 x 2 m 200 kr 

2 x 3 m 450 kr 

3 x 2 m 750 kr 

3 x 3 m 1 000 kr 
 

 
 
På standen så tillater vi at dere selger produkter til egen inntekt. Vedrørende salg av mat, 
forfriskninger o.l så tillater vi selvfølgelig salg av ferdig emballert mat som kan tas med hjem. I 
tillegg godkjennes at det serveres smaksprøver. Forutsetning for dette er at det er en godkjent 
produsent som oppfyller Mattilsynets krav til produksjon, emballasje og allergenmerking.  
Eventuelt en ambulerende godkjenning fra Mattilsynet må hver enkelt produsent selv ta  
ansvaret for. Det blir ikke mulighet for direktesalg av mat/forfriskninger som kan nytes på stedet, 
da dette blir i konflikt med vår avtalepartner som har utsalget i Messa under Storhelga.  
 
Arrangement vil bygge på samme lest som da vi arrangerte Storhelgene i 2014 og 2016. Begge 
dagene åpner vi kl. 11.00. I Rallaren i Hovet så har vi per i dag mange spennende arrangementer 
klare. Det vil være noe for alle aldersgrupper, og vi tror flere av arrangementene blir svært 
populære. Gjennom lokalmedia vil i markedsføre Storhelga. Informasjon legges ut fortløpende på 
kommunens hjemmeside og facebookside.  
 
Målgruppa for Storhelg i Hovet er primært innbyggerne i kommunen, hytte- og fritidsboligeiere i 
kommunen, studenter fra kommunen og utflytta Holtålinger, men alle er selvsagt hjertelig 
velkomne. I Holtålen har vi rundt 1000 hytte- og fritidsboligeiere bosatt utenfor kommunen. Hver 
enkelt av disse får invitasjon per post til selve helga. Vi vil ellers markedsføre oss aktivt mot 
elever fra Holtålen som går på videregående skole, studenter og mot utflytta holtålinger, spesielt 
de som er bosatt i Trondheimsregionen. Det er gratis inngang begge dagene. En vil opplyse om 
at publikumsoppslutningen på de foregående arrangementene var svært god.  
 
På bakgrunn av dette inviterer vi dere herved til å delta med stand for å vise frem hva dere gjør, 
og for å vise dere frem for viktige målgrupper. Vi har et stort mangfold av organisasjoner i 
kommunen, og dette bør komme til syne denne helga.  
 
Fra og med torsdag 3. oktober til og med fredag kveld den 4. oktober vil det bli anledning til å 
sette opp innholdet på standen. 
 
Vi ber om en tilbakemelding på om ditt lag/forening/organisasjon blir med, hvor stor standplass 
dere ønsker og hvem som er kontaktperson for bedriften. Fristen for tilbakemelding settes til den 
4. september 2019.  
 



 

 

2 
Tilbakemeldingen gjøres per e-post til olve.morken@holtalen.kommune.no. Spørsmål rettes til 

samme e-post adresse eller per telefon 950 66 677.  
 
DETTE BLIR EI STORHELG – REGNER MED AT DERE TAR UTFORDRINGEN OG BLIR MED!  

 

Med hilsen 
HOLTÅLEN KOMMUNE 

Olve Morken 
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