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ÅRSRAPPORT – 2021 

2021 ble nok et år med pandemi. I løpet av året rakk vi kun to arrangementer i de periodene 
som det var mulig å arrangere noe i henhold til nasjonale pålegg og smittevernråd. 

 

Smørbrød hos Poul 
 

Slow Food Røros besøkte Grillhuset i Kjerkgata der Poul Lysdal sammen med kollega David 
Haarh sørget for en både hyggelig og nyttig kveld mandag 6. september. Poul, som er dansk av 
fødsel og har drevet smørbrødrestaurant i København, har tatt med seg disse kunnskapene til 
Røros. Her benytter de seg av mange lokale råvarer til å komponere smørbrød som sikkert ikke 
ville gjort skam på noen i København heller. 
 
Minikurset, i regi av Slow Food Røros var praktisk talt fulltegnet med 19 personer tilstede. 
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Digitalt Årsmøte på Teams  

Årsmøtet ble gjennomført på Teams 27.5.2021 med 10 medlemmer tilstede. Vår mangeårige 
kasserer Wiktor Hagan gikk etter eget ønske ut av styret på årsmøtet. Wiktor har vært med i 
styret fra Slow Food Røros sin oppstart, og har tilbakelagt utrolig mange dugnadstimer for 
organisasjonen! Som takk for mangeårig innsats til vår matglade kollega, fikk han overbrakt 
beste kvalitet klippfisk direkte fra Mørekysten. På bildet er fra Slow Food turen til Vega med 
styremedlem Kerstin Ulrich ved sin side. 

 

Ny i styret ble Ellen Thoen. Jan Erik Øvergård overtok som ny kasserer etter Wiktor.  

Bildet under er av styret for Slow Food Røros i 2021. 
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På Rakfisklaget 2021 gikk rakfisk fra Røros til topps for førte gang 

Årets tradisjonelle rakfisklag gikk av stabelen med 30 deltakere fredag 12.november. I år hadde 
vi blindtest på alle fiskesortene på bordet. Vi som var tilstede rangerte sin de rakfiskene de likte 
best på 1.,2. og 3.plass, og deretter tok vi en avstemming for å se hvilken fisk som fikk høyest 
score. Både fisken fra Stensaasen og vellagret fra Pinsti nådde toppscore blant seks av 
deltakerne. Begge de to lokale fiskene hadde også to andreplasser, men Pinsti-fisken trakk det 
lengste strået med seks mot fire tredjeplasser. Veldig jevnt om topp-plassen med andre ord. 

 

På tredjeplass etter lagret Pinsti og Stensaasen, kom Trøsvik lagret, et av flere produkter fra 
Valdres som også i år var med på rakfiskbordet.  

Blant akevittene var det den gamle traveren «Gammel Opland» som dro i land seieren, med 
10 poeng, mens nykommeren «Premium Reserve» fulgte hakk i hel med ni poeng. «Løiten 
Linje» og «Markens Grøde» fikk begge to poeng. 

Ellers ble det i løpet av kvelden også tid til Per Tore Holgersen som fortalte om bakgrunnen 
for engasjementet som førte til etableringen av Slow Food Røros for 15 år siden. 

Ingulf Galåen snakket om mat og matkultur i Trøndelag med Røros som deltaker i European 
Region Gastronomi 2022. Ingulf berømmet butikkene på Røros, der lokalmaten får en stadig 
mer framtredende plass, mens han samtidig mente at serveringsstedene ennå hadde litt å gå 
på for å komme på samme høyde. 

 

European Region of Gastronomi 2022 

Vi meldte oss på det gode arbeidet som Trøndelag gjør i forbindelse med utvelgelsen av 
europeisk region av gastronomi 2022, i klassen HOST. 

Arrangementene våre kan synliggjøres på felles nettsider. Det har imidlertid vært en del kluss 
med synliggjøring av alle arrangementer fra Røros, som vi har meldt fra om. ERG bringer dette 
i orden i 2022. 
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Styrets arbeid og medlemsvekst  

Styret har gjennomført 4 styremøter i 2021. Ved årets utløp hadde Slow Food Røros 23 
medlemmer, som er 3 flere enn året før.  

Det jobbes fortsatt aktivt i Slow Food in the Nordic Countries, der Hilde Bergebakken er 
styremedlem. Hun leder også et nordisk utvalg innen Slow Travel og Rural Development som 
har medlemmer fra alle nordiske land. 

Slow Food Norden har lansert en ny nettside https://slowfoodnordic.com/ og det skal 
arrangeres Terra Madre Nordic i Stockholm i september 2022. 

 

Økonomi 

Slow Food Røros har en god egenkapital, og overskuddet 2021 ble på kr. 2431,-. 
Vi hadde ved fjorårets slutt en del utestående kontingent fra Slow Food International, som nå 

har kommet oss i hende, se note 1 på Årsregnskapet. 

https://slowfoodnordic.com/
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For styret 

Røros 3.april 2022 

Hilde Bergebakken, Jan Erik Øvergård, Kerstin Ulrich, Åste Øverby og Ellen Thoen 


