
 

Til  

Lag og organisasjoner i Surnadal 

Surnadal 24.04.2015 

 
 

Norsk Laksefestival har vinteren 2015 utarbeidet ny strategi og handlingsplan for de kommende års 

festivaler.  
 

Vi har revidert vårt arrangement og sett på nye muligheter og løsninger. Ut ifra dette har vi nå laget 

et helt nytt dokument som har en klar målsetting om hva vi vil, ønsker og skal fremover. 

Noen av våre målsettinger er å få med et mye bredere omfang av lokalt næringsliv, lag og 

organisasjoner.  
 

Lakseelva Surna har vært og er en viktig del av Norsk Laksefestival sitt arrangement. 

Ett av formålene med arrangementet er å skape begeistring for laks og sjøørret fiske blant barn og 

voksne.  

Vi vil fortsette med å spre begeistring rundt laksefiske, men vi må også få på plass aktiviteter som 

rettes mot fritids-/friluftsliv hos barn og unge (voksne). 

Dagens barn -/ unge er altfor passive i sin hverdag.  

NLF ønsker å være en arena hvor det er mulig å bli kjent med aktuelle fritidsaktiviteter igjennom 

forskjellige lag og organisasjoner, og hvor lag og organisasjoner har muligheten til å profilere seg, 

verve nye medlemmer til sine klubber og arrangere aktiviteter / konkurranser ved festivalen.  
 

I denne forbindelsen henvender vi oss nå til dere. 
 

Vi ønsker vi å få med lag og organisasjoner som vil være med på å bygge opp fremtidige 

aktiviteter/naturopplevelser/konkurranser for barn og unge under festivaldagene.  
 

Vi tilbyr også alle lag og organisasjoner eget område (bod) hvor de kan presentere seg selv og 

rekruttere nye medlemmer, til meget reduserte priser – kr. 500,- for hele helga.  
 

Norsk Laksefestival håper at dette er av interesse og at dere tar utfordringen.  

Sammen kan vi få til en festival med flotte aktiviteter og opplevelser for barn og unge.  

 

Kontakt Norsk Laksefestival for en nærmere prat. 

 

Leder: Ragna Marie Mauset, 

Tlf: 91165557 

E-post: ormauset@online.no  

 

Sekretariat: Toril B. Kyllo, 

Tlf: 90208795 

E-post: toril@assistanseno.no  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Ragna Marie Mauset 

Leder Norsk Laksefestival 
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