
Konkurranse for ungdom

Fortell om den attraktive bygda - 2011
Du inviteres til å delta i en konkurranse der du skal fortelle 
om den attraktive bygda. Dette er fjerde året konkurransen 
arrangeres. Du kan beskrive framtidsbygda eller ei 
eksisterende bygd. Du kan legge vekt på det du mener er 
viktig for at ei bygd skal være god å bo i. Aktuelle stikkord: 
Beskrivelse av arbeidsplasser, fritidsaktiviteter, venner, 
hvordan folkene er eller skal være, hvordan det ser ut eller 
bør se ut og hva du mener skal til for å skape ei god bygd. 
Denne bygda bør være et sted der du kunne tenke deg å bo.

Du kan velge mellom følgende kategorier
1. Fortelle om gode bygdeopplevelser
Det kan være noe du har opplevd hjemme, på tur, hos dine 
besteforeldre, sammen med venner eller du kan fortelle om 
hvordan du mener den attraktive bygda bør være Skriv inntil 
1500 ord.
2. Fotokonkurranse
Ta et bilde som viser en positiv opplevelse fra bygda. 
Aktuelle stikkord: Dyr, landskap, natur, med eller uten 
mennesker Du kan ta bildet med mobilkamera eller annet 
kamera. Krav til billedkvalitet er minimum 1600 X 1200 
piksler. I tillegg til bildet må det gis en beskrivelse av hva 
bildet forteller og hva det gir deg. Skriv mellom 50 og 300 
ord. 



Om konkurransen
Formålet med konkurransen
Formålet med konkurransen er å få fram hva ungdom selv 
mener er viktig for å skape attraktive bygder. I tillegg vil det 
være viktig å videreformidle ungdommens egne beskrivelser til 
samfunnet for øvrig. 

Hvem kan delta i konkurransen?
Ungdom i alderen 15 til 25 år fra Oppland

Premiering
Det beste bidraget i hver kategori premieres med kr. 2000,-. 
Det vil også være bokpremier til bidrag som blir publisert. 
Vinnerne kåres i juni måned.

Publisering
De beste bidragene vil bli publisert på hjemmesiden 
www.vilskape.no

Innsending
Bidragene sendes elektronisk til valle@vilskape.no
Oppgi alder, adresse og telefonnummer.

Frist: 15.april 2011

Jury:
De innsendte bidragene vil bli vurdert av en jury bestående av 

Brynjar Eidstuen, fotograf i Oppland Arbeiderblad, 
Jorun Vang, journalist i NRK Hedmark og Oppland 
Tåle Willerud, Oppland Bygdeungdomslag

Informasjon
Ta kontakt med Inger-Marit Østby for ytterligere informasjon. 
inger-marit@vilskape.no

ArrangørFo
rt

el
l o

m
 d

en
 a

ttr
ak

tiv
e 

by
gd

a


