
 

FAGTUR TIL AGROTEKNIKK 
2018 PÅ LILLESTRØM 
9. - 11. november 2018 

 
8. - 11. november 2018 er det endelig tid for Agroteknikk igjen og næringen 
gleder seg til å delta på landbrukets aller største møteplass! 
På Agroteknikk 2018 vil det være mange spennende og innovative nyheter til 
det Norske landbruket. Fremtidsrettede produkter og moderne utstyr står i 
fokus når nesten 200 utstillere samler seg for å vise frem det aller nyeste og 
beste de har av maskiner og utstyr. 

Agroteknikk 2018 er Norges største landbruksutstilling og arrangeres på Norges Varemesse 
hvert tredje år. Messa samler landbruksmaskinimportører, norske redskapsprodusenter, 
forhandlere, selgere, bønder, landbruksungdom, landbruksskoler, rådgivere, politikere, 
organisasjoner, og landbrukspresse. 
Som tidligere år setter Orklareiser opp tur til messen med overnatting i Oslo. 
Fredag 9. november: Avreise på morgenen og kjøring via Østerdalen til Lillestrøm og 
messeområdet. Opphold på messen fram til stengetid. Etter oppholdet går turen til Oslo og et 
nyoppusset Thon Hotel Spectrum. 
Lørdag 10. november: Frokost på hotellet før bussen kjører til messeområdet. Retur til hotellet 
i Oslo etter nærmere avtale rundt stengetid. 
Søndag 11. november: Frokost på hotellet før hjemreisen via Østerdalen tilbake til Trøndelag. 
 
Avreise fra Stjørdal stasjon kl. 06:15, Moholt kl. 06:45, Melhus Skysstasjon kl. 07:10, 
Klett kl. 07:20, Buvika kl. 07:25, Børsa kl. 07:30, Orkanger skysstasjon 07:45, Fannem 
stasjon 07:55, Storås kl. 08:20, Meldal busstasjon kl. 08:30 og Berkåk kl. 09:00.  
 
TURFAKTA:  
Avreise: 9. november 2018 
Varighet: 3 dager 
Pris pr. person:   kr. 2.750,-
Tillegg for enkeltrom: kr.    700,- 

Prisen inkluderer: Busstransport 
Trøndelag - Oslo t/r og Oslo - Lillestrøm 
t/r, 2 overnattinger på Thon Hotel 
Spectrum i Oslo, og 2 frokoster. 

 
PÅMELDING  

snarest og senest innen 1. oktober 
www.orklareiser.no , telefon 72 49 57 50 eller e-post: post@orklareiser.no 

 
 



 

PROGRAM 
 
Fredag 9. november 
09.00 Dørene åpner 

10.00-12.00 Tema: Kvinner i landbruket. 
Sted: AgroScenen 
Å være kvinnelig gårdbruker byr på mange utfordringer, her får vi innsikt i noen av de. 

13.00-14.30 Politisk debatt om aktuelle temaer i Norsk landbruk. 
Sted: AgroScenen 

18.00 Messen stenger for dagen 

19.00- Konsert i Oslo Spektrum! 
Det blir festkveld med store artister. 

Sett av kvelden, billettsalget åpner 1. mai her på Agroteknikk.no 

Lørdag 10. november 
09.00 Dørene åpner 

10.00-12.00 Tema: Grovfôr 
Sted: AgroScenen 

13.00-13.30 AgroFashion, mote i landbruket 
Sted: AgroScenen 
Kom og se landbrukets egne klesmodeller på catwalken! 

16.00-16.30 Mote i landbruket 
Sted: AgroScenen 
Kom og se landbrukets egne klesmodeller på catwalken! 

18.00 Messen stenger for dagen 

Søndag 11. november 
09.00 Dørene åpner 

09.00-11.00 Dyrskue 
Sted: Fjøstelt mellom hall B og C 

11.00-13.00 Livdyr av ulike kjøttferaser auksjoneres bort. Dyra presenteres av 
auksjonarius. 
Sted: AgroScenen 

16.00 Messen stenger for denne gang 


