
 
 

 

                                                   

                                                    

Kjære leverandører 
                    

Innbydelse til VVS-dager for Nord-Vestlandet i Loen 18-20.mars 2022 

 
Som det ser ut nå, så regner vi med at vi nå nærmer oss slutten på denne pandemien, og at det på 

vårparten er mulig å samles i Loen slik vi er vant til. Det gleder vi oss stort til. 

Vi ønsker derfor at dere allerede nå merker av for dette i deres kalender slik at dere er med. Vi er 

sikker på at det er mange «sultne» kunder som ønsker å være med, og da er det viktig at de får treffe 
flest mulig av dere. 

 

Som dere kanskje allerede har lagt merke til har vi flyttet 

arrangementet en helg, slik at det nå er 3.dje helgen i mars. 
 

Vi tenker å endre litt på arrangementet i år, slik at vi skal få enda  

mer ut av det, og dermed mer valuta for pengene. 

Vi vet at mange leverandører er opptatt hele ukene, og 

gjerne helgene i tillegg. Vi ønsker derfor å prøve å 
arrangere minimessen på fredagen istedenfor på lørdagen 

som har vært vanlig hittil. 

 

De senere år har flere og flere deltakere ankommet fredag 
rundt lunsj. Dette fordi vi flyttet fagseminaret til fredagen. 

Nå vil vi kjøre både fagseminar og messe fra fredag kl. 12. 

 

Et foreløpig program følger vedlagt som viser dette. 
 

 

Som dere ser er det da mulig for de leverandørene som 

ikke ønsker å bruke hele helgen på dette arrangementet å 
reise hjem fredag kveld etter messen, eller lørdag 

formiddag. Om dere ønsker å være sammen med oss hele helgen er selvsagt det kjempefint, det er det  

selvsagt opp til dere å avgjøre. 

 

En annen ting, som vi kommer til å fokusere på, er at det i 2022 er 30 år siden første gang vi hadde 
dette arrangementet i Loen. 

 

Dette kommer også til å markere med veldig bra underholdning. 

 
 

 

Som sagt kommer vi tilbake med mer info etter hvert, vi vil uansett 

prøve å arrangere en komplett VVS-helg i Loen, og håper dere har 
lyst, og anledning til å være med. 

 

 

Gå inn på www.vvsloen.no allerede i dag og meld dere på. 

På denne siden vil vi følge opp med informasjon om fagseminar, underholdning etc etter hvert som 
arrangementet nærmer seg. 

 

Siden vi denne gangen går litt utenom vårt standard opplegg er vi veldig åpne for forslag som kan 

gjøre arrangementet enda bedre. Hvis dere har spesielle ønsker om møter med kunder, møter/kurs for 
studenter, foredrag, eller andre spesialiteter, så er det bare å ta kontakt. Det meste skal være mulig, 

vi ønsker å lage et komplett arrangement som er til beste både for deltakende leverandører og 

medlemmer i de forskjellige foreningene. 
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Påmelding og Booking gjøres KUN på: 
www.vvsloen.no 
 

 

 
 
 

 

Vi vurderer denne gangen å sløyfe den vanlige konkurransen vi har arrangert. Nå overlater vi dette til 

dere leverandører. De som arrangerer aktivitet og konkurranse på standen, og som har en premie de 

ønsker å dele ut, får gjøre dette fredag kveld i Alex Dancing. Altså en fin måte å få litt ekstra fokus på? 

 
Deltakerpriser: 

Leverandørandel er kr 14.000,- Dette inkluderer utstillingsplass og alle fellesmåltider.  

Det er også i år anledning til å melde seg på som sponsor. Som sponsor vil dere få ekstra profilering på 

nettside, på vår Facebook-side, på navneskilt og på arrangementer. Ekstrakostnader for sponsor er 
kun kr 5.000,-  

Kostnader til hotellopphold dekkes av den enkelte. 

 

For ytterligere informasjon ta gjerne kontakt med: 

 
Rørentreprenørene Avd Sunnmøre 

Johan Dolmen    Tlf:  905 21 129 johan@jdolmen.no 

Kjell Arve Reiakvam    Tlf:  975 35 376 kjell.arve.reiakvam@comfort.no 

 
VVS Foreningen 

Andreas Knutsen    Tlf: 940 27 814     andreas@nvm.no 

Elling Strand     Tlf: 905 43 744 els@blucher.no 

  
VBL 

Odd Arne Rønes    Tlf:  926 08 531 odd@plato.no 

 

Grossister: 

Stig Kjetil Reiakvam, Brødrene Dahl AS Tlf: 915 73 907 stig.reiakvam@dahl.no 
 

Frank Grimstad, Ahlsell Norge AS  Tlf: 932 32 546 frank.grimstad@ahlsell.no 

 

Rørentreprenørene Avd. Sunnmøre  
Sekretariat      Tlf: 70 11 65 20  

 

 

Vi håper flest mulig av dere ønsker å delta på dette flotte arrangementet, og vi ser frem til nok en 
gang å treffes i Loen. 

 

 

Ålesund, 25. september 2021 
 

Med vennlig hilsen 

 

Andreas Knutsen      

Leder i arrangementskomiteen        
 

 

 

OBS !! Etter påmelding vil 
dere automatisk motta 
faktura pr e-post Denne 
MÅ betales før påmelding 

er gyldig. 
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