
 
 

 

Foreløpig program, VVS Loen 2023 

Torsdag 9. mars 

13.00-14.00 Lunsj 

14.00-19.00 Rigging av stands Messe 

19.30-21.00 Leverandørmiddag/Middagsbuffet 

22.00-23.00 Øl/vinsmaking for leverandører 

Fredag 10. mars 

15.00-18.00 

12.00-13.00 

Messe 

Fagseminar Del 1, (Fjordsal) 

13.00-14.00 Lunsj 

14.00-18.00 Lokalt mesterskap for rørlegger-lærlinger 

14.00-16.00 Fagseminar Del 2, (Fjordsal) 

19.00-21.00 Middagsbuffet 

21.00- 

22.00- 

Vi ønsker velkommen i Alex Dansing 

Underholdning i Salong Ida  

Lørdag 11. mars 

Til kl -10.00 Frokost 

10.00-13.00 Messe 

09.00-16.00 Lokalt mesterskap for rørlegger-lærlinger 

11.00-12.00 

12.00-13.00 

Årmøte Opplæringskontoret (Fjordsal 3) 

Årsmøte Rørentreprenørene (Fjordsal 2) 

11.00-12.00 Årsmøte VBL S&F (Bødal) 

11.00-12.00 Årsmøte VBL M&R (Nesdal) 

14.00-15.00 Årsmøte Nemitek, (Nesdal) 

13.00-15.00 Lunsj 

14.00-17.00 

17.00-18.00 

Leverandører holder produktinfo/kurs 

Debattimen (Fjordsal) 

15.00-19.00 Tid for avslapning sammen med kollegaer, familien etc 

19.00-21.00 Middagsbuffet 

21.00 Felles arrangement i LOENSAL 

Underholdning  



 

 

 

UNDERHOLDNING VVS LOEN 2023 
Fredag kveld får vi underholdning av trubaduren Gil Edwards. 
 
l Edwards er født og oppvokst i Medford, Oregon. Mens han spilte i 
Seattle 
møtte han noen norske musikere som førte til at han kom til Norge, for å 
prøve lykken. Nå har han jobbet og turnert i Norge siden 1983. 
I 1981 kom han til Skandinavia, og ble ansatt som Marius Müller's bass 
gitarist. I 1983 ble han tilbudt en jobb i husbandet på Sardine's på Oslo, 
Norges hot spots. 
I denne kapasiteten møtte han og lekte med kremen av den norske 
musikkverden. Men hjemlengselen til blues tok ham tilbake til Seattle og 
Oregon for et par år. 
 
Ved retur prøvde han lykken på den akustisk gitar og begynte som en 
omreisende trubadur over hele Norge, Sverige og Danmark. I dag er han 
en av landets mest populære trubadurer.  

 
  

  
 

Lørdag kveld får vi underholdning av Ørjan og Lizz. 
 
Lørdag kveld vil vi først få trimmet lattermusklene v/ Ørjan Liavåg, før 
han tar gitaren fatt og sørger for musikalsk underholdning sammen med 
den fremadstormende artisten Lizz. 
Ørjan Liavåg er blant de mest allsidige artistene i landet. 
I tillegg til å være komiker og musiker, er han en meget dyktig og rutinert 
konferansier og toastmaster. 
Han gjør også rene humorinnslag med stand up, imitasjoner og 
karakterer, gjerne skreddersydd for hvert enkelt oppdrag. 
Karakteren Jann Leite er blitt ekstra populær i det siste, og har hatt stor 
suksess, f. eks. som bingo-vert.(!) 
Ørjan er en fremragende gitarist, og leverer musikkinnslag på høyt nivå, 
ofte sammen med dyktige sangere som Liv Håker eller Lizz, eller andre 
anerkjente sangere og musikere. I Loen kommer skal Ørjan underholde 
sammen med Lizz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

LIZZ er en banebrytende powerhouse vokalist og låtskriver fra Kvamsøy, 
oppvokst i Trondheim. Den særegne artisten byr på melodiøs pop-musikk 
som brer seg utover flere ulike sjangerlandskap, inkludert rock, soul, og 
urban. I uttrykket balanserer hun sårbarhet og lekenhet. Sammen med 
sin nære og rå tilstedeværelse på scenen og i sosiale medier, har hun hatt 
en eksponentiell popularitetsvekst. 
LIZZ har de siste årene etablert seg som live-artist rundt omkring i Norge, 
med fantastiske tilbakemeldinger fra arrangørene. En artist som virkelig 
eier scenen. Hennes gode humør er et av hennes varemerker, og med sin 
elektriske energi og sitt smittsomme smil tar hun rommet med storm. 
Hun har en helt unik evne til å formidle og skape stemning når hun 
fremfører egne sanger krydret med noen kjente hits som hun har pakket 
inn i sin egen drakt. 
 
 
 
 
 

 

 

  
  

  

  

  
 

 

 

 

 



 
 

 

FAGPROGRAM VVS LOEN 2023 
Fredag 12.00- 13.00 (Fjordsal) 
 
 Bærekraft som konkurransefortrinn for VVS- bransjen. 

- Nå øker kravene til bærekraftsdokumentasjon fra kunder- er du 
klar? 

- Sirkulære produkter og forretningsmodeller i VVS- bransjen. 
- Hvordan øke bærekraftskvaliteten. 
- Hvordan kan du øke din bærekraftskompetanse. 

 
Foredragsholdere er Harald Lillebø og Børge Heggen Johansen fra 
Nemitek/ Energiråd.  

Fredag 14.00- 16.00 (Fjordsal) 
 
 Marianne Røiseland og Eli Heyerdahl Eide fra RørNorge tar opp temaer 
som rekruttering, muligheter og utfordringer for bransjen fremover- 
inkludert status på politikk og grønt skifte. Det blir også lagt til en 
workshop- del i denne sesjonen. 
Om du vil oppdatere deg på litt RørNorge- stoff før samlingen i Loen så 
sjekk ut nettsiden rornorge.no og søk opp Bare rør podcasten på Spotify. 
 
Marianne Røiseland er administrerende direktør i Rørentreprenørene 
Norge. 
Eli Heyerdahl Eide er fagsjef i Rørentreprenørene Norge. 
 

Lørdag- info fra noen av våre dyktige leverandører. 
(Fjordsal 2 og 3) 
 
Ventilasjon: 
Lørdag 15.00- 15.45  
Ventistål. 
Materiallære v/ Erwin Nielsen og Ventizone v/ Lasse Stavdahl. 
 
Lørdag 15.45- 16.15  
Flexit. 
Energieffektivitet med ventilasjon. 
 
Lørdag 16.15- 16.30 
Stranda ventilasjon. 
På lag med vær og vind. 
 
Lørdag 16.30- 17.00  
Trox Auranor. 
Veien til EPD. 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

 

Rør og felles: 

Lørdag 15.00- 16.15  

Cimberio. 

Gjennomgang av tilbakeslagsventiler, NS-EN 1717, sanitærregelverk, veiledninger m.m. 

Lørdag 16.15- 16.45  

Rems Skandinavia. 

Rør opplæring og verktøy. 

 

Lørdag 16.45- 17.00  

Brages. 

Toyota og Brages, VVS- avtalen. Hva vi kan tilby bedriftene, hva vi kan tilby de ansatte. 

 

 

LEDSAGER OG BARNEPROGRAM VVS LOEN 2023 
Fredag 19.30- 20.45  

Barnedisco I Alex dancing. 

 

Lørdag 17.00 

Spinning. 

 



 
 

 

Lørdag 17.00 

Boblesmaking. 

 

Lørdag 19.30- 20.45  

Barnedisco I Alex dancing. 

 

 

Som tidligere år har vi leid hele aktivitetsområdet som står fritt til disposisjon under hele arrangementet! 

  
 



 
 

 

Dette skjer i dag 

Fredag 10. mars 

15.00-18.00 

12.00-13.00 

Messe 

Fagseminar Del 1, (Fjordsal) 

13.00-14.00 Lunsj 

14.00-18.00 Lokalt mesterskap for rørlegger-lærlinger 

14.00-16.00 Fagseminar Del 2, (Fjordsal) 

19.00-21.00 Middagsbuffet 

21.00- 

22.00- 

Vi ønsker velkommen i Alex Dansing 

Underholdning i Salong Ida  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Dette skjer i dag 

Lørdag 11. mars 

Til kl -10.00 Frokost 

10.00-13.00 Messe 

09.00-16.00 Lokalt mesterskap for rørlegger-lærlinger 

11.00-12.00 

12.00-13.00 

Årmøte Opplæringskontoret (Fjordsal 3) 

Årsmøte Rørentreprenørene (Fjordsal 2) 

11.00-12.00 Årsmøte VBL S&F (Bødal) 

11.00-12.00 Årsmøte VBL M&R (Nesdal) 

14.00-15.00 Årsmøte Nemitek, (Nesdal) 

13.00-15.00 Lunsj 

14.00-17.00 

17.00-18.00 

Leverandører holder produktinfo/kurs 

Debattimen 

15.00-19.00 Tid for avslapning sammen med 
kollegaer, familien etc 

19.00-21.00 Middagsbuffet 

21.00 Felles arrangement i LOENSAL 

Underholdning  

 
 


