
Årgang 3 Nummer 5 

NETTVERKET 

INN PÅ TUNET HEDMARK 

Innhold 

1. Nettverkssamling 

2. KSL—godkjenning 

3. Hilsen fra Anette 

4. Førstehjelpskurs 

5. Viktige datoer 

NETTVERKSSAMLING I FEBRUAR 
 

Den 9. februar er det klart for nettverkssamling. Den blir på sætra 
til Ilseng gård.  

Her blir det hundekjøring, foredrag om etikk og musikk, samt 
mye prat, sosialt samvær og god mat. 

Etikken står Hanne Sofie Holmen for. Hun kommer fra Brum-
mundal og driver Sofies Stuer,  som har IPT tilbud. 

Det blir mulighet for å overnatte. 

Håper flest mulig har mulighet til å komme. 

Invitasjon kommer på nyåret. 

 



Nå kan du vise verden at du er Inn på tunet-

godkjent, det har Tyriberget Øvre gjort. 

Elisabeth Marquart har sørget for at alle Inn 

på tunet-gårder kan bestille seg skilt hos 

Støldal Fotografisk på Hamar. 

 

Ønsker alle lykke til med jobbing fram mot 

KSL godkjent IPT tilbyder. 

Og gratulerer til alle som er godkjent! 

 



  

  



Kjære alle inne på tunet i Hedmark! 

Jeg vil takke for en flott velkomst til Inn på tunet Hedmark. Allerede etter kort tid har 

jeg hatt kontakt med flere av dere, og jeg gleder meg til å bli bedre kjent med dere 

alle.  

De første månedene har jeg brukt mye tid på å jobbe med informasjon, primært 

gjennom facebook, og jeg har blant annet sendt mail til samtlige ordførere i deres 

kommuner, med opplysninger om våre nettsider.  

http://www.innpaatunethedmark.no/ 

http://www.facebook.com/InnPaaTunetHedmark 

Framover skal jeg vie mer tid til utadrettet jobbing, men fortsatt blir det viktig å spre 

det glade Inn på tunet-budskap gjennom internett, da blant annet 60 prosent av 

befolkningen her til lands befinner seg på facebook. Der treffes nok i stor grad gruppa 

som både har barn, unge og eldre foreldre. Foreldre, foresatte og pårørende er en 

viktig gruppe å nå ut til, da disse er viktige medspillere for Inn på tunet.  Flere av dere 

har opprettet egne facebooksider, og det er kjempe fint hvis flere kaster seg på, det er 

nok desidert den beste markedsføringskanalen i dag, gratis er den ogsåJ 

Det er spennende å komme inn til Inn på tunet midt i en godkjennings-prosess. Noen 

av dere er allerede Matmerk-godkjent, og inn i det nye året blir det enda flere, det er 

jeg sikker på. Styreleder Elisabeth Marquart er ei dame med handlekraft, og hun har 

sørget for at Tyriberget Øvre nå tydelig er skiltet med at det er en Matmerk-godkjent 

Inn på tunet-tilbyder. Er du godkjent og ønsker å vise verden at du er det, så kan også 

du bestille et Inn på tunet-skilt hos Støldal Fotografisk.  

Gleder meg til å ta fatt på et nytt år med dere, men først skal alle slappe av og lade 

batteriene i jula. 

Ønsker alle en fredfull jul og et mestringsfullt 2013! 

Anette Strand Sletmoen, prosjektleder Inn på 

tunet Hedmark. 

 



  

  

FØRSTEHJELPSKURS PÅ MATTISRUD  

13. oktober var det førstehjelpskurs på Mattisrud i Løten hos Ingrid 
og Jon. Her var det kursdeltakere fra IPT Hedmark og Oppland. 

Inspirerende kursholder og ambulansesjåfør Trond Arild Samuelsen 
fra Norsk Luftambulanse, tok oss gjennom et 5 timers kurs i 
førstehjelp. Mye alvor, men også mye latter med gode billedlige 
eksempler fra kursholder. 

Aktive deltakere med mye kunnskaper og ressurser, gjorde at dagen 
ble preget av mange relevante spørsmål og innspill. Det var gledelig å 
se at IPT-tilbydere villig delte sine kunnskaper og erfaringer med 
hverandre. 

Etter kurset ble det sosialt samvær og nydelig fårikål middag, med 
råvarer fra eget burk. Til dessert ble det servert hjemmelaget eplepai 
med krem og vaniljesaus, den også aldeles nydelig. 

Grethe Hansen fortalte om KSL-revisjon og godkjennings prosessen, 
Hagastua Fritidsgård var det første IPT-tilbud i Hedmark som ble 
godkjent tilbyder. Grethe sa ja til at de som lurte på noe i forhold til 
KSL-revisjon, kunne ta kontakt med henne. 

Jon Karlsen fortalte historien om Mattisrud. 

Som vanlig i Inn På Tunet sammenheng, gikk praten livlig og tida 
altfor fort. 

Oppsummert fikk deltakerne nødvengig opplæring i livreddende 
førstehjelp, som er helt avgjørende dersom ulykken skulle være ute 
på egen gård. 



Da er vi på tampen av 2012, her kommer litt nyttig info om det nye året: 

Viktige datoer: 

* Nettverkssamling 9. februar på sætra til Ilseng Gård. 

* Årsmøte 2013 blir den 3. april på Mattisrud i Løten.  

* Nasjonal landskonferanse 2013 blir i Alta den 9. og 10. april, lurt å sikre seg billige flybilletter raskt.  

Annen info: 

* FOLDER: Nye reviderte foldere fra IPTH kan dere få tilsendt ved å henvende dere til prosjektleder. Å 

reklamere for hverandre gir vinn – vinn – situasjon. Revideres jevnlig.  

* NY NETTSIDE: Det jobbes med en ny nasjonal nettside, som skal komme rundt årsskifte. Matmerk er 

disponent for siden, og inntil den er på plass vil ny PL jobbe med å forbedre dagens IPTHs nettside.  

* FACEBOOK: PL har opprettet en facebookside for IPTH. Denne vil oppdateres jevnlig, og da med størst 

fokus på å bygge merkevaren Inn på tunet, slik at folk skal få kjennskap til hva IPTH er. Men også nyttig 

informasjon for IPT-tilbydere vil dukke opp. Følg med på nettsidene og facebooksiden, der kommer 

informasjon fortløpende.  http://www.facebook.com/InnPaaTunetHedmark 

http://www.innpaatunethedmark.no/ 

* VEDTEKTSENDINGER: Styret i nettverket Inn på tunet vil på nyåret endre vedtektene, slik at det åpnes for 

at tilbydere kan være medlemmer i nettverket også fra startfasen av.  

* INFO FRA MATMERK:  

Foreløpig ønsker vel 500 å være med på den nyoppstartede Inn på Tunet-ordningen. Alle må vise til KSL-

godkjenning for å bli en del av denne. 

- Det er stort fokus på dette nå, og godkjenningsordningen etterspørres også blant kjøperne. Status i dag er 

at 236 er revidert, av disse er 111 godkjent, 89 må levere dokumentasjon på at avvik er lukket og 36 må ha ny 

revisjon, sier Tom Roterud, KSL-sjef hos Matmerk. 

- Godkjenningsordningen legger til rette for at alle skal ha et enkelt verktøy. Inn på tunet blir en del av det 

totale kvalitetssystemet på gården. Et annet viktig element er at godkjenningsordningen er knyttet opp til 

en etablert løsning for dataflyt gjennom KSL-databasen. Dette er viktig for en god revisjonslogistikk og ikke 

minst kostnadseffektiv løsning. 

Fra 1. januar 2014 må man være godkjent av Matmerk for å kunne bruke begrepet ”Inn på tunet”, IPT-logo 

og designprofil. Mer kan du lese på nettsiden til Matmerk.no. 

* LOGO PÅ NETTSIDEN: Vi har ikke fått tall over hvor mange som er godkjent i Hedmark nå, men etter jul 

vil prosjektleder legge ut en status over godkjente gårder, og disse vil også bli merket med Inn på tunet-logo 

på nettsidene.  



 



En dombjelle tur med hest og slede, dette er 

julestemning det. Hvem som koste seg mest er  

vansklig å si:-) 

En riktig god jul og 

et strålende og 

begivenhetsrikt 

nytt år ønskes alle  

fra stryret i Inn På Tunet Hedmark 


