Årsplan for 4H Buskerud 2023 (oppdatert 01.02.2022)
Januar
13. - 15. Klubbrådgiversamling
For klubbrådgivere, 4H-gårder og ressurspersoner i 4H-klubbene - ei helg med
ideutvekslinger og moro, hvor du får inspirasjon til videre arbeid i klubben
Pris: ca kr 2500,Påmeldingsfrist 10.desember.
Arrangør: 4H Buskerud Sted: Ikke bestemt
27.-29. Styrevervskurs
For 4H-ere (junior og senior) med arbeidsoppgaver i klubbstyret og som aspirantledere:
- Innføring i arbeidet med styrevervene: leder (nestleder), sekretær, kasserer, styremedlem
(aspirantleder) og eget kurs for friluftshelter.
- På kursene legges det vekt på ÅLVÅG-metoden (å lære ved å gjøre) og at det skal være artig og
lærerikt!
Pris: kr. 950,-*
Påmeldingsfrist 15. desember
Arrangør: BASE, Klubbene i N.Hallingdal Sted: Ikke bestemt
Februar
11. Plakettfest
Den store kvelden for plakettmottakere m/foreldre. Flott middag og høytidelig utdeling.
Arrangør: 4H Buskerud Sted: Ikke bestemt
11. Plakettnach
Plakettmottakere og alumner fortsetter feiringen etter endt plakettfest.
Arrangør: BASE Sted: Ikke bestemt
Mars
10.-12. Villmarkshelg på Langedrag
For junior
- bli kjent med dyra på Langedrag
- friluftsliv, skileik og moro i snøen
Pris: ca kr 2450,-*
Påmeldingsfrist er 11. januar
Arrangør: 4H Buskerud Sted: Langedrag
24.-26. Medlemskonferanse
-for klubbenes årsmøteutsendinger. Vi oppfordrer klubbene til å sende sine delegater for årsmøtet.
-usikker på hva fylkesårsmøtet er? Eller trenger du hjelp eller støtte til dine forslag til årsmøtet? Eller
kanskje du bare har lyst på ei sosial natt før du skal på årsmøtet?
Pris: ca 450,-*
Påmeldingsfrist 15. februar.
Arrangør: Fylkesstyret, BASE og Klubbene i Modum Sted: Ikke bestemt
26. Fylkesårsmøte
- si din mening om 4H i det året som kommer, valg av nytt fylkesstyre
- her er endelig din gylne mulighet til å påvirke og være med og bestemme over hva som skal skje de
neste årene.
Pris: kr. 200,- for servering
Påmeldingsfrist 15. februar.
Arrangør: 4H Buskerud og klubbene i Modum Sted: Ikke bestemt
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April
29.-30.april Nattvolleyballturnering
For junior og senior.
- et døgn hvor alle har det kjempemoro, enten de sloss om vandrepokalen eller tar det mer med ro og
synes det beste er å være oppe hele natta
Pris: ca kr. 350,-* pr. deltaker (gratis for ledere)
Påmeldingsfrist er 25. mars.
Arrangør: Klubbene i N.Numedal Sted: Ikke bestemt
Mai
4. 4H-dagen
- 4H-ere over hele landet viser seg fram, gjerne med stand i lokalmiljøet, eller kanskje dere velger å lage
for eksempel ei volleyballturnering med mer!
- husk også på at man her kan få solgt loddene sine
- det viktigste er å vise at vi har det gøy i 4H!
26.-28. Actionhelg
Bli med når BASE inviterer til Actionhelg! Samlingen er for seniorer og alumner.
Innhold og sted kommer senere.
Pris: Ca 700
Juni
28.juni - 02.juli Fylkesleir
for alle juniorer og seniorer
- emnekurs av alle slag, flaggheising, sovepose og leirvenner!
- BASE lager Miljøtorg og hurlumhei, tautrekking og fylkesmesterskap i volleyball!
Pris ca kr 1250,-* + tillegg for enkelte emnekurs
Påmeldingsfrist 15. mai
Arrangør: Klubbene i Eiker Sted: Ikke bestemt
Juli
????. Nordisk leir, ?????
- for deg som er født i 2009 og før
- nye og gamle venner fra hele landet treffes til aktiviteter, volleyball og turer
Påmelding åpner: Ikke bestemt
September
?????. Storkurs, Vestfold
For junior og senior i Buskerud og Vestfold
- med mulighet for å velge mellom flere forskjellige emnekurs; en prøver å bruke ressursene i det
området hvor kurset arrangeres
Pris: ca 900,-*
Påmeldingsfrist ?????
Arrangør: 4H Vestfold Sted: Ikke bestemt
Oktober
Høstfester i alle klubbene
November
7.og 9. på forskjellige steder i Buskerud
Regionmøte for klubbrådgivere og klubbstyrer
Arrangør: 4H Buskerud
*Det tas forbehold om endringer i prisen. Dette er kun en prisantydning

