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TRAVELT OG TRIVELIG: Kardis Hetland trives best på jobb når dagene er travle og oppgavene mange. – Det hadde passet meg
fint om vi hadde store arrangementer og fullt hotell ofte, sier hun. Her dekkes lunsjbordet.
ALLE FOTO: SYLVIE ASSERSEN SKADBERG

IKKE NOE STRESS: Høne, egg og kylling i mange varianter stod på menyen under torsdagens og fredagens
konferanse i regi av Norsk fjørfelag. Kokk Gunn Renate
Østrem serverte blant annet kylling i sursøtsaus.

Norsk fjørfelag fylte
Grand Hotell til randen
Torsdag og fredag var de
ansatte ved Grand Hotell
i Egersund vertskap
for sin til nå størst
todagerskonferanse.

egg, og styremedlem i Norsk fjørfelag, er
glad for at de valgte nettopp Grand Hotell i
Egersund til konferansen.
– Når først årskonferansen ble lagt til
Rogaland, hadde vi lyst å gjøre noe annerledes. Vi har hatt det kanonkjekt, med en
fin blanding av faglig- og sosialt innhold,
smiler hun.
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Skjenket kaffe

n 993 27 490

– Alle hotellets rom ble tatt i bruk. Også
et par av leilighetene i Hegdalgården ble
åpnet opp for å finne plass til alle de 140
gjestene, forteller hotelldirektør Geir Sølve
Hebnes Sleveland.

Trivelig på jobb
Hotellet, som har rundt 200 sengeplasser,
har huset store arrangement før.
– Senest i februar var 200 gjester på
dagskonferanse her. Men denne gangen
booket arrangøren hele hotellet, med
møte- og selskapslokaler, restaurant og
bar, forteller Hebnes Sleveland.
Servitør Kardis Hetland, som har jobbet
på hotellet i 38 år, var én av rundt 20 ansatte som til en hver tid var på jobb disse
dagene.
– Det er travelt med mange gjester, men
det er slik vi liker det. Vi kunne gjerne hatt
denne typen store arrangement én gang i
uka, smiler hun, mens lunsjbordet dekkes.

FULLT OVER ALT: – Alle hotellets rom og samtlige saler og konferanserom ble tatt i bruk
under konferansen. I tillegg rommet fellesarealene ulike stands, forteller Geir Sølve Hebnes
Sleveland, direktør ved Grand Hotell.

– Smakte høna?
Et par uker før konferansen kontaktet
Steinsland hotellet for å høre om de kunne tilberede og servere høne til middag
dersom fjørfelaget skaffet til veie råvaren.
Svaret var ja.
– Smakte høna?
– Ja, og selv om høne på festmenyen i
denne anledning kanskje var en artig gimmik, så handler det samtidig om noe mer.
Å nyttegjøres seg av maten som produseres, og å kaste mindre, handler om bærekraft, sier Tone Steinsland.

Full kontroll
Under festmiddag torsdag kveld stod rødvinsmarinert høne på menyen. Fredag var
kylling i sursøtsaus én av varmrettene i tillegg til koldtbuffeen.
På kjøkkenet laget kokk Gunn Renate
Østrem og kollega Marcin Pawlak fredagens lunsj.
– Vi har god kontroll selv om det er mange mennesker å lage mat til, forteller hun.

Beste plassen
Tone Steinsland, leder i Rogaland fjørfelag

Steinsland og de andre konferansegjestene
lot seg imponere over at hotelldirektøren
var den som skjenket i kaffe under et av
måltidene.
– Vi håpet at Egersund ville by på det lille ekstra, og det har vi fått. Konferansedeltakerne, som kommer fra hele landet, lurte
litt på hvorfor vi busset dem fra Stavanger
til Egersund, men etter å ha vært her, har
de alle skjønt hvorfor. Hotellet og personalet har sørget for å skape et profesjonelt,
hyggelig og intimt miljø. Det eneste som
skal gjøres bedre neste gang, er at vi skal
sette av et par timer til å rusle rundt og gjøre oss kjent med byen, sier hun.

GODT VALG: Tone Steinsland, leder i Rogaland fjørfelag egg, og styremedlem i Norsk fjørfelag, er strålende fornøyd med at årskonferansen ble lagt til Egersund og Grand Hotell. –
Neste gang legger vi inn tid til en bytur for å bli enda bedre kjent med Egersund og det denne
byen har fått til, sier hun.

