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4H-klubbene i 4H Buskerud 

 

 
Alumnklubben i fylket: BASE – Buskerud 4H-Alumners Supre Entusiaster 
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TAKK til samarbeidspartnere 
4H Buskerud ønsker å rette en stor TAKK 

til følgende for et godt samarbeid i året 

som gikk: 

• Fylkesmannens Landbruks- og 

næringsavdeling 

• Viken Fylkeskommune 

• Landsrådet for Norges barne- og 

Ungdomsorganisasjoner (LNU) 

• Samvirkeorganisasjonene i 

landbruket 

• Viken Skog BA 

• Skogselskapet i Buskerud 

• Studieforbundet Natur og miljø 

• Landbruksforvaltningen i 

kommunene 

• Aktivt Skogbruk 

• 4H-gårdene 

• 4H-klubbene 

• BASE  

• Alle 4H-ere, klubbrådgivere og 

oppgavehjelpere i 4H Buskerud 

• 4H ØstSør 

• Alle i lokalsamfunnet som stiller 

opp og hjelper til ved 

fylkesarrangement 

• Alle kurssteder for godt stell og 

samarbeid 

• Alle lokale som støtter 4H 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
   Skogselskapet i 

Buskerud 
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Dette er 4H 

4H Norge er en landsomfattende, ideell 

barne- og ungdomsorganisasjon som er 

livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. 

 

Organisasjonens formål er å utvikle en 

aktiv og samfunnsengasjert ungdom med 

ansvarsfølelse og respekt for natur og 

mennesker.  

 

Grunnlaget for organisasjonens arbeid 

finnes i naturbruksnæringene og 

lokalmiljøet. Formålet uttrykkes gjennom 

mottoet «å lære ved å gjøre» og gjennom 

4H-løftet: 

 

Vi lover å arbeide mot det mål 
Å bli en ungdom med 

Klart hode, varmt hjerte, 
flinke hender og god helse 

 

 
 

 

Fylkesårsmøtet 2021 
Årsmøtet ble avholdt digitalt på Teams den 

21.mars 2021. Det var 45 

stemmeberettigede og 18 observatører på 

årsmøtet. 24 av 29 klubber var 

representert. Etter valget fikk fylkesstyret 

denne sammensetningen: 

 

Ordfører: 

Lars Aamodt, Holleia 4H 

Varaordfører: 

Guttorm Tovsrud, Andersnatten 4H 

 

Leder: 

Hege Pynttari, Eikernøtta 4H 

Styremedlemmer: 

Olaf Storemoen, Lågen 4H 

Frøydis Hotvedt, Vittingen 4H  

Even Noreng, Hallingen 4H 

Stein Erik Holto Roen, Samklang 4H 

1. varamedlem 

Camilla Nordskog, Snappen/Ørn 4H 

2. varamedlem 

Mariann Engebretsen, Eikernøtta 4H 

3. varamedlem 

Vebjørn Seljord, Rose 4H 

 

Fylkesstyret 
Det ble i 2021 avholdt 11 styremøter, 9 

digitale og 2 med fysisk oppmøte, hvor et 

var over to dager. Det er behandlet til 

sammen 112 saker. Styret har også deltatt 

på flere fylkesarrangement. 

 

 

 
 

Fylkesstyret 2021, Even Medhus fra BASE,  

Frøydis Gulliksen Hotvedt, Mariann 

Engebretsen, Stein Erik Holto Roen, Olaf 

Storemoen,   Even Noreng, Hege Pynttari 

og Camilla Nordskog  

 

Leders betraktninger for 2021  
Da er det på̊ tide med et tilbakeblikk på̊ 

4H-året 2021 Ved utgangen av året var det 

28 klubber med 767 medlemmer i fylket 

vårt, av disse fikk 36 stykker plaketten.  

2021 ble og så et annerledes år, tror de 

fleste av oss er ganske slitne og leie av å 

planlegge for så å måtte avlyse eller 

gjennomføre digitalt. Allikevel synes jeg 

4H Buskerud har klart opprettholde 

aktivitet, og selv om medlemstallet har gått 

noe ned er antall plakettmottakere det 

samme som året før. Vi klarte også å få 

gjennomført turen til Langedrag etter en 

utsettelse. Vi har hatt motorsagkurs og en 

samling med BASE i klatreparken i 

Modum. Ellers har arrangementene 

foregått digitalt.   

Vi i styret er godt fornøyd med oppmøte på 

de digitale arrangementene og er veldig 

klar over at dette har vært krevende for 

4H-erne (og de frivillige.). Sender en stor 

takk til alle dere som har hjulpet og støttet, 
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for vi vet at prosjekter er uført, høstfester 

og årsmøter er gjennomført. 

Vi har lært ved å gjøre dette året også. Vi 

har på grunn av koronaen hatt prosjekter 

der 4H-erne har kunnet delta individuelt, 

uavhengig av klubb eller fylket, og det har 

vært god deltagelse på 52 turer. Så vet vi at 

flere av klubbene har hatt mange møter og 

arrangementer, det er noe av det fine med 

4H, at vi kan være ute og med god avstand 

skape gode aktiviteter. 

Klubbrådgivere er selve drivverket i 4H 

klubbene, uten voksne støttespillere kan vi 

ikke ha klubber, tusen takk for en 

fantastisk innsats. BASE, Buskeruds 

Alumnklubb som gjør en fantastisk jobb. 

Er du plakettmottager i år? Meld deg inn i 

BASE og bli med å gjøre det morsomste 

lenger. Vi vil også rette en takk til alle 

samarbeidspartnere og støttespillere. 

Vi i fylkesstyret er i gang med å jobbe for 

aktiviteten i 2022. Nå kan det vel bare gå 

fremover og vi håper at vi får til mange 

gode møtearenaer. Etter 2 år uten leir, ser 

vi nå fram til å møte dere på fylkesleir i 

Rollag 22.-26. juni.  Vi jobber med å få til 

noe spennende, Hva synes DU 4H 

Buskerud bør gjøre? Har du en idé nøl ikke 

med å ta kontakt. 

Jeg vil takke alle medlemmer, 

klubbrådgivere og andre frivillige for den 

jobben dere gjør for 4H. Takk til alle dere 

som stiller opp på̊ en eller annen måte, det 

er slik det blir en god organisasjon.  

Hege Pynttäri, Fylkesstyreleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4H-kontoret 
2021 ble nok et annerledes år og hvor vi 

har måtte finne nye løsninger for 4H-

aktivitet i fylket. Men til tross for Covid-19 

restriksjonene og avlysning av flere 

arrangement ble det allikevel et lærerikt og 

begivenhetsrikt 4H-år. Personalgruppa i 

4H Buskerud har bestått av Hilde-Kristin 

Buøen Øynebråten som er ansatt som 

Organisasjonsrådgiver i Skog og miljø, i 

100% og Regionkoordinator Emma 

Bodman, som har kontor hos 4H Norge i 

Oslo.  

4H-kontoret hos 4H Buskerud er i 

Eidsgaardtunet på Gol 

 

 

 
Organisasjonsrådgiver i 4H Buskerud, 
Hilde-Kristin Buøen Øynebråten 

 

 
 

4H-nemdene 
De fleste 4H-klubbene i Buskerud er 

tilknyttet en 4H-nemd, og vi har 5 nemder i 

vårt fylkeslag. Nemdene er satt sammen av 

en eller flere representanter fra hver 4H 

klubb. 

4H-nemndene er en naturlig og viktig 

samarbeidspartner for 4H Buskerud når det 

gjelder større fylkesarrangementer. 

Aktiviteten i de ulike nemndene varierer. 

De aktive 4H-nemdene i fylket i 2021 har 

vært: 

• Øvre Eiker 4H-nemd 

• Sigdal og Krødsherad 4H-nemd 

• Gol 4H-nemd 

• Ål 4H-nemd 

• Modum 4H-nemd 
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4H-klubbene 

Ved utgangen av 2021 hadde 4H Buskerud 

28 lokale klubber. I tillegg har vi alumn-

klubben BASE som er klubben for 4H-ere 

som er ferdige med 4H-programmet.  

 

I 2021 var det en liten nedgang i 

medlemstallet i 4H Buskerud med 9 

medlemmer.  Per. 31.12.21 hadde vi 767 

medlemmer og 91 klubbrådgivere.  

 

Årsmeldingene til klubbene viser god 

aktivitet til tross for at flere klubbmøter 

måtte avlyses pga. restriksjoner i forhold til 

å kunne samle folk. Klubbene har også 

dette året hatt mange av møtene sine 

utendørs, men allikevel har flere fått 

opprettholdt den faste volleyballtreninger 

deler av året. Det jobbes med rekruttering 

på lokalplan hele året, men vi må bli enda 

flinkere til å vise fram alle de gode 

aktivitetene 4H har å by på. 

 

 

 
Aktivitetsmøte med kanopadling 

 i Rotneim 4H  

 

 

Kløvermedlemmer 
4H Buskerud har 37 kløvermedlemmer. Vi 

har ikke hatt egne kløverarrangementer i 

2021, men flere er tilsluttet en 4H-klubb og 

har blitt invitert på medlemsmøter der, 

samt ble alle invitert til årsmøtet i 4H 

Buskerud. Alle kløvermedlemmene fikk 

også tilsendt 52-turer kort og invitasjon til 

å delta på dette. 

 

 

Æresmedlemmer og æresdiplomer 
4H Norge har to æresmedlemmer i 

Buskerud: Olav Vebjørn Tandberg †og 

Lars Aamodt. 

I tillegg har 21 personer mottatt 4H Norges 

æresdiplom: 

Arne Drolsum†, Per Vale, Per Hafnor, Kari 

Sandberg, Gudrun Skuterud, Vebjørn 

Håvardsrud, Jorunn S. Nilsen, Ole Peder 

Ulsaker, Lars Aamodt, Ellen M. Bergheim, 

Marit Kinnebergbraaten, Ingebjørg 

Kongsjorden, Engebret Korvald,           

Anna Moxnes, Gotfred Skuterud†,                  

Aina Svendsby, Karin Kvarteig, Torstein 

Vik, Guttorm Tovsrud, Olaf Storemoen, 

Svanhild Isaksen, Oddveig P. Moen og 

Kjell Huso. 

 

 

 

      
 
Under årsmøtet til 4H Buskerud delte vi ut to 

åresdiplomer for lang og tro tjeneste i 4H til 

Oddveig Pedersen moen i Kongla 4H og til 

Kjell Huso i Ulltrøya 4H. 
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4H-gårder 

4H Buskerud har pr. 31.12.21 to  

4H-gårder. Fram-Sønju 4H-gård og 

Hallingdal 4H-gard. Begge gårdene kan 

vise til god aktivitet og mange besøkende. 

 
 

 
Hallingdal 4H-gard 

 

 

 

 
Fram-Sønju 4H-gård 

 

 

 

Plakettmottakere 

Det var totalt 36 stykker som fikk plaketten i 

2021. Plakettfesten for disse ble avholdt 

12.februar 2022. 

 

Andersnatten 4H  

Anders Tanberg 

Johannes Kauserud 

William Kauserud 

Perle Eidal 

Eikernøtta 4H  

Anneli Pynttari 

Esther Røise 

Julie Vraalstad Brekke 

Holleia 4H  

Ole Christoffer Tangerud 

Kryllingen 4H  

Silje Steinseth 

Solveig Stange Espeseth 

Heidi Skaret Glesne 

Lågen 4H  

Lars Johannes Voldbakken 

Sverre Helle 

Regnbuen 4H  

Kari Elise Hals Mørk 

Hans Krekling 

Rose 4H  

Matias Ovnan 

Rotneim 4H  

Caroline Haavelmoen 

Guro Venhaug Løvdokken 

Hedda Elise Røysi Kaslegard 

Helene Dørdal Nibstad 

Ida Amundsen Etterlid 

Ingvild  Haugstad 

Marte Intelhus Brøto 

Samklang 4H  

Anne Lundsgaard Aas 

Mayliss Sørbøen 

Øyvor Lappegård 

Simoa 4H 

Ingrid Margrethe Indresæter 

Skogstjerna 4H  

Andreas Berget 

Snorre Solli Øvereng 

Ulltrøya 4H  

Henning Smøttebråten 

Jakob Huso 

Uvdal 4H  

Live Hjertaas Sporan 

Vad 4H  

Marie Mørch Lislien 

Vittingen 4H  

Christian Rønneberg Johnsen 

Jon Martin Aasheim Glenne   

Votndalen 4H  

Marte Bergsgard 
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Arrangementer 
 

Klubbrådgiversamling 

I 2021 ble det dessverre ingen fysisk 

klubbrådgiversamling, men i løpet av året 

arrangerte vi 3 digitale samlinger på 

Teams.  

Deltakere: 34, 39 og 24 

Dato: 4.februar, 3.mai og 30.august 

Arrangør: 4H Buskerud 

 

Styrevervskurs 

Dato: 23. januar 

Sted: Digitalt på Teams 

Deltakere: 21 kursdeltakere fra 14 klubber 

+ 12 kursinstruktører og arrangører 

Tema/aktiviteter: En lærerik dag med 

kurs i de ulike styrevervene.  

Arrangører: BASE og 4H Buskerud 

 

Medlemskonferansen 

Dato: 20.mars 

Sted: Teams 

Deltakere: 10 medlemmer + 4 alumner  

Tema/aktiviteter: Sosial samling med 

årsmøte og årsmøtepapirene som tema.  

Arrangører: BASE, 4H Buskerud  

 

Årsmøte 

Dato: 21.mars 

Sted: Digitalt møte på Teams 

Deltakere: 63 deltakere 24 av 29 klubber 

var representert. 

Tema/aktiviteter: Vanlige årsmøtesaker, 

og generaldebatt. Godt oppmøte bra 

engasjement av deltakerne til tross for at vi 

gjennomførte et arrangement på Teams. 

Skogselskapets skogpris på 3000,- kr gikk i 

år til Rotneim 4H, og 4H Buskerud sin 

Friluftslivpris gikk til Samklang 4H, de 

fikk et tretelt. Det ble også delt ut 4H 

Norges æresdiplom til Oddveig Pedersen 
Moen og Kjell Huso 

Arrangører: 4H Buskerud  

 

Villmarkshelg - vinter 

Alt var klart til å dra på Villmarkshelgen 

men arrangementet måtte flyttes til oktober 

pga. Covid-19  

 

 

Nattvolleyballturnering 

Vi så tidlig at arrangementet ikke ville la 

seg gjennomføre pga. Covid-19 og håpet 

lenge at det i stede kunne arrangeres i 

august/september, men dessverre lot seg 

ikke gjennomføre. 

 

4H-dagen 

4H Buskerud hadde ingen fellesmarkering 

av 4H-dagen i år, men flere klubber hadde 

egne møter overnatting i det fri. 

 

Fylkesleir 

Planleggingen var godt i gang, men ble 

dessverre avlyst pga. Covid-19 

Dato: 23.-27. juni 

Sted: Nerstad, Sigdal 

Arrangør: 4H-klubbene i Sigdal og 

Krødsherad 

 

Sosialhelg med BASE 

Dato: 25.-27. juni 

Sted: Høyt og Lavt Klatrepark, Modum 

Deltakere: 16 deltakere 

Tema/aktiviteter: Klatring, konkurranser, 

volleyball, bading og sosialmoro. 

Arrangør: BASE og 4H Buskerud 

 

Nordisk leir 

Årets storleir ble dessverre avlyst pga. 

Covid-19 

Arrangør: 4H Sverige 

 

Storkurs 

Arrangementet ble dessverre ikke 

gjennomført pga. Covid-19 

Arrangør: 4H Vestfold 

 

StyreBoost 

Dato: 23. januar  

Sted: Digitalt på Teams 

Deltakere: 14 klubber deltok med 

78 kursdeltakere + 12 kursinstruktører  

Tema/aktiviteter: En lærerik kveld med 

oppfriskning styrevervene og fokus på 

høstens oppgaver i styret. 

Arrangører: BASE og 4H Buskerud 
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Villmarkshelg -Høst 

Dato: 09.-11. oktober 

Sted: EKT Langedrag 

Deltakere: 33 deltakere og 5 voksne 

Tema/aktiviteter: Masse kos med dyra, 

dyrestell, hundekjøring, voltige og seterdag  

Arrangør: 4H Buskerud 

 

 

       

 

 

 

Hundekjøring på Langedrag 

 

 

Andre aktiviteter 

 
52-turer 

Dette året har vi hatt et felles prosjekt 

sammen med de andre fylkeslagene i vår 

region, 52 turer. 

Prosjekt skal inspirere til morsomme og 

varierende turer i nærmiljøet.  

Klubbene har fått tilsendt 52-turer 

materiale for å dele ut til sine medlemmer 

 

52-turer under friluftslivetsuke  

3.-12. september hadde fylkesstyret planer 

om 6 arrangement i Buskerud, men pga 

Covid-19 restriksjoner fikk vi bare 

gjennomført 3 av de. Arrangementet var 

åpent for alle, både 4H-klubber og andre 

familier stilte opp. 

I Skotselv ble det gruvevandring, natursti 

og grilling, her deltok ca 25 

I Vikersund hadde de en rundtur på Øya 

med natursti og avsluttet med 

volleyballspilling, her deltok ca 20 

På Gol var det natursti fra Gol skule til 

Renslotunet og artige aktiviteter fra 

fylkeskonkurransen. Her var det ca 40 som 

deltok. 

 

 

 

 

 

 

 

Fylkeskonkurransen 

Fra juni - september arrangere vi en 

Fylkeskonkurransen, et tilbud til klubbene 

om en ferdig aktivitetspakke/ 

konkurranse som kunne gjennomføres på 

et klubbmøte, klubbleir el. Klubbene ble 

oppfordret til å sende inn resultatene fra 

sine klubblag inn til fylket som kåret de tre 

beste klubblagene: 

1.plass Regnbuen 1 

2.plass Regnbuen 4 

3.plass Torpo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Samklang 4H synes det var gøy med 

Fylkeskonkurransen 
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Mer skogbruk i 4H 

4H Buskerud har sammen med Østfold 4H 

og Akershus og Oslo 4H hatt et 

skogprosjekt dette året, Mer skogbruk i 

4H, med støtte fra Fylkesinntrukne 

rentemidler fra Skogbruket.   

Sammen har vi gjennomført en digital-

skogkveld for alle klubbene i våre tre 

fylkeslag hvor 35 deltok. Her hadde vi god 

hjelp av foredragsholdere fra 

Skogselskapet, Skogskolen på Saggrenda 

og kursinstruktør fra Aktivt Skogbruk.  

Vi har også laget et skogkort med 

informasjon om skogaktivitet som er sendt 

til alle klubber, og opprettet en skogfane på 

hjemmesiden vår hvor denne og annen 

informasjon legges ut digitalt. 

4H Buskerud har også arrangerte 4 

motorsagkurs, to i mai, et i juni og et i 

august. Det var plass til 6 deltakere pr. kurs 

og 19 medlemmer deltok. Det var 

instruktører fra Aktivt Skogbruk som holdt 

kurset for oss. 

 

 
Motorsagkurs i Skotselv i august 

 

Høstfester 

Også i år måtte flere klubber gjennomføre 

sine høstfester på alternativt vi, men alle 

fikk gjennomført. Noen kunne 

gjennomføres med gjester mens andre kun 

med klubbens medlemmer. Alle 4H-erne 

som hadde gjennomført sitt 4H-prosjekt 

fikk gjennomført 4H-året og fikk utdelt 

merke. Det rettes en stor takk til følgende 

personer for god hjelp som 

høstfestutsendinger: 

Hege Pynttari, Frøydis Hotvedt, Even 

Medhus, Liv Karin Bakke Haugen, Hilde-

Kristin Buøen Øynebråten, Haldis 

Prestmoen, Håkon Juven Munkejord, Kjell 

Huso, Oddveig Moen, Even Noreng, Olaf 

Storemoen Mariann Engebretsen, Svanhild 

Isaksen, Camilla Nordskog og Svein Jakob 

Hollerud.  

 

 
Høstfest i Kryllingen 4H 

 

 

Skogdager og skogaktiviteter 

4H Buskerud har deltatt på to 

skoleskogdager i år, en på Ny Fossum i 

Modum og en på Hoensvannet i Øvre 

Eiker, Begge var for 5.klassingene i sine 

kommuner. 

 
 

Loddsalg 

Totalt i Buskerud ble det solgt 8975 

lodd som tilsier et snittsalg på 15,34 lodd 

per medlem over 10 år.  

Eikernøtta 4H er den klubben i Buskerud 

som har solgt flest lodd, med 35 stk. pr 

medlem. 

 

 

Nettside 

Vi har hatt som mål å oppdatere 

hjemmesiden regelmessig. 

 

 

Facebook, Instagram og Snapchat 

Vi prøver være aktive på våre tre sosiale 

medier og ser at vi når flere av medlemene 

ved å bruke Instagram og Snap. Siden 

alders-grense 13 år bruker vi aldri dette 

som eneste medium, men vi oppretter 

arrangement, oppdaterer siden våre med 

nytt fra hjemmesida, minner på 

påmeldingsfrister osv. 
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Dette året fortsatte vi med klubbutfordring 

der 4H-klubbene låner 4H Buskerud sin 

Instagram- og Snap-konto i to uker av 

gangen. Her fortalte de litt om sin klubb og 

legger ut noen bilder fra aktivitet i klubber. 

Hver klubb utfordret så neste klubb til 

utfordringen. 9 klubber har i 2021 tatt 

utfordringen. I sommer ble også 4H 

Buskerud med på Tiktok, det har blitt noen 

få innlegg, men vi har ikke kommet helt i 

gang ennå. I forbindelse med 52-turer har 

vi også hatt 2 Facebook-annonser for å 

synligjøre vårt prosjekt og 4H. 

 

 
 

Internasjonalt 

Pga. Covid-19 har all internasjonal 

aktivitet blitt avlyst. 

 

 

Sammendrag av årsmelding for  

BASE 2021  

Da går nok et 4H-år mot slutten. Dette året 

som i fjor, hadde vi koronarestriksjoner og 

flere av de større arrangementene ble 

avlyst. Det har gjort at BASE ikke har fått 

hatt like mange aktiviteter som tidligere år. 

Selv med restriksjonene som har vært har 

vi prøvd så godt vi kunne, og fikk 

arrangert Sosial helg med BASE for 

alumner og de to siste årene av senior. Vi 

koste oss i Høyt og lavt Modum med en 

sosial helg hvor vi testet ut ulike aktiviteter 

fra Fylkeskonkurransen til 4H Buskerud. 

De fleste andre arrangementer ble holdt 

digitalt, som styrevervkurset, medlems- 

konferansen og StyreBoost hvor vi hadde 

flere alumner med som instruktører.  

2021 var også et år ingen håpet hadde blitt 

som det ble, med vi holder motet oppe og 

må bare se fremover. Vi håper at 2022 skal 

bli et nytt år med flere arrangementer hvor 

vi kan møtes andre steder enn digitalt. 

Håper å se så mange som mulig på de ulike 

arrangementene dette året.  

 

Camilla Nordskog, leder i BASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosial helg med BASE 


