
Velkommen på STORkurs!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets STORkurs i sør-delen av Trøndelag  

finner sted 1.-3. april på Årlivoll Skole, for junior og senior 

Vi ønsker å treffe flest mulig av dere på STORkurs på Svorkmo! Her skal vi ha det artig i lag 

på kurs, og selvfølgelig spise og sove. Både boplassen og de fleste kurs blir på Årlivoll skole 

i klasserom og i Svorkmo samfunnshus. Det er Hoston 4H og Svorkmo 4H som er 

vertsklubb, og de stiller med kjentmannsnattevakter, matservering og kiosk. Vi gleder oss! 

 

Oppmøte for registrering fredag:  

Årlivoll skole 17.00 på fredag. Hjemreise 14.30 på søndag. 

Adresse: 7327 Svorkmo 

 

Påmelding: 

Åpner søndag 13. mars kl. 10.00 og følger «Første mann til mølla»-prinsippet. 

Meld dere på kun ett kurs Finner dere ikke kurset, betyr det at det er fullt 

Påmelding er bindende. Ved sykdom MÅ du ha sykemelding for refundering av 

kursavgift. Kurset må betales med Vipps eller kort ved påmelding. Ingen betaling = 

ingen påmelding. Ta kontakt med fylket om du opplever utfordringer med påmeldingen, vi 

hjelper deg gjerne. 

 

Pris: Kurset koster kr. 950,- og det er i år ingen egenandel på enkeltkurs. Deltageravgiften 

inkluderer kurs og alle måltider, samt kursmateriell der det trengs og evt skyss til og fra 

overnattingssted/kurssted.  

 

Voksne ledere: Vi forventer at hver klubb stiller med en leder pr 10 deltagere. Hvis det ikke 

er 10 medlemmer i deres klubb som er påmeldt må dere veldig gjerne samarbeide med 

andre klubber. Det er leders ansvar å ta vare på, og sørge for at medlemmene har det bra, 

og blir foresattes kontaktperson denne helgen. Dere vil også få ansvar for en nattevaktøkt i 

løpet av helgen. Vi skal sørge for kaffe og et koselig oppholdssted forbeholdt voksne. 

 

Dette må du ta med selv: Sovepose, liggeunderlag, skrivesaker, toalettsaker, håndkle, 

innesko, et lite smil, godt med uteklær etter været. Forøvrig må du også se hva det står at du 

skal ha med til det kurset du har meldt deg på og passende klær til bruk i kurset. 

Om noen er uheldige å bli syke under oppholdet, må foresatte hente barnet sitt selv. 

Påmeldinga starter 13. mars kl. 10.00 i medlemsregisteret. 
Bindende påmelding.  

 

Husk at det er FØRSTEMANN TIL MØLLA under påmelding. Er 

ikke kurset tilgjengelig, så er det dessverre fullt. 



Program STORkurs 

      

 

 
 
Tid: 
17.00 
18.00 
19.00 
19.30 
21.30 
23.00 
01.00 

 
 
Fredag: 
Registrering starter 
Middag 
Åpning 
Felles aktivitet for alle 
Kveldsmat 
Stille på soverom 
Alle i seng 
 
 
 

 
 
Tid: 
07.00 
 
 
 

08.15 
09.00 

13.00 

14.00 

14.30 

 
 
Søndag: 
Vekking og frokost 
Alle må pakke ferdig før 
kurssart! 
 

Morgensamling gymsal 
Kursstart 
Lunsj / Middag 

Felles avslutning 

Hjemreise 

 
 

 
 
God tur hjem! 
 
 
 

 
 
Tid: 
07.30 

08.15 

09.00 

11-12 

17.00 

18.30 

21.30 

23.00 

01.00 

 
 
Lørdag: 
Vekking og frokost 
Morgensamling 

Kursstart 
Lunsj 
Middag 

Workshop alle med TSDF 
Kveldsmat 
Stille på soverom 

Alle i seng 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
Informasjon om kursene! 
 
Friluftsliv 

Velkommen på friluftslivkurs med våre dyktige friluftsalumner! 

I løpet av helgen vil dere være gjennom en rekke ulike temaer og aktiviteter som er 

friluftslivrelatert. Blant annet teambuilding, aktiviteter som bygger på samarbeid og kreative 

løsninger, mat på bål, aktiviteter om bålfyringsmetoder og spennende mat på bål, kreativitet i 

naturen, aktiviteter med å lage ting/kunst, leirplass og sporløs ferdsel, friluftsferdigheter og 

aktiviteter der man lærer grunnleggende friluftsferdigheter. 

Ta med: God humør og uteklær. 

 

Strikk for Ukraina 

Har du lyst til å lære å strikke eller kan du det kanskje fra før? Hva med brodering? Eller 

hekling? Her får du møte noen hyggelige damer som kan alt du trenger å vite for å komme i 

gang, eller fortsette å utvikle deg med strikkepinnene og/eller broderingsnåla. Har du lyst til å 

strikke et pannebånd eller brodere noe fint, her er det fritt frem og dere får alt dere trenger på 

kurset. Vi har vært så heldige at vi får bruke et mønster fra Ann-Kristin Nordby, som hun har 

utviklet i fargene blått og gult for å støtte Ukraina. Flere i Norge har nå strikket dette 

pannebåndet etter å ha kjøpt mønsteret fra henne, inntektene fra mønsteret går til 

Flyktninghjelpen.  

Ta med: Godt humør, vannflaske og innesko. 

 

Gårdsbesøk 

En liten gåtur unna basen finner vi Skjølberg Søndre Kretsløpsgård. Her finner du kyr og 

kalver, sau, ullgris, to fine snille hester, indiske løpeender, forskjellige høner og kaniner 

(fransk vedder) som venter søte kaninunger når dere er her. Det er også 4 katter og to 

hunder på gården. Elin og Carl Erik Östlund dyrker også flerårige grønnsaker, urter og andre 

vekster som dere får se, i tillegg til å se hvordan ting foregår med stell og oppfølging av 

dyrene. Skjølberg Søndre har et eget meieri og leverer gode råvarer av høy kvalitet til flere 

restauranter, blant annet Michelin-restauranten Credo i Trondheim. Her er det masse 

Fredag kveld blir det ankomst, mat, åpning og felles aktivitet for alle. Vi gleder oss til å ha 

en skikkelig fin sosial kveld med dere! 

Kameratklubben stiller med kiosk, og det vil bli tid til skravling med nye og gamle venner!  

På lørdag og søndag er det mange kule instruktører som står klare for å lage artige 

aktiviteter og kurs! Vi får også besøk av Trondheim Street Dance Forening – TSDF på 

lørdag kveld, de skal holde workshop for alle og det kommer til å bli knallbra! 

 

Det kan være lurt å ha med mynter og innesko/dansesko! 



spennende! 

Ta med: Varme uteklær (ull innerst!) + egne fjøsklær og støvler til bruk inne i fjøset. 

 

Lek i 4H 

Dette kurset er fullstappa med spennende utfordringer og moro, og dere kan bare glede der 

til å være med på det som desidert kommer til å bli det mest latterfylte kurset her i nord. VI 

skal ha det morro sammen, gamle og nye venner, hvor vi lærer morsomme leker vi kan ta 

med hjem til klubben. Lekeånden er stor i 4H, på dette kurset får du lære de mest vanlige og 

uvanlige lekene 4H har å by på. Ta med en venn for ei gøy og sosial helg, kanskje lærer du 

noe nytt du kan ta med hjem til familie og venner. 

Ta med: God humør og uteklær. 

 

Film og video 

Lær hvordan du kan gjøre best mulig opptak med de enkleste verktøyene. Få et innblikk i 

hvordan de profesjonelle jobber. Hvordan tar man en ide og realiserer den til en ferdig film? 

Prøv selv og lag din helt egen reklamevideo! 

Haakon Ø. B. Wuttudal som er vår dyktige kursholder er utdannet filmprodusent og har 10 

års fartstid i den internasjonale filmbransjen. 

Ta med: Mobiltelefon med ledig minne og drikkeflaske. 

 

Volleyball 

Fjellmann volleyballklubb skal gå gjennom alle de grunnleggende teknikkene innen 

volleyball. Dere skal få vite hvordan dere kan legge opp treninger, lage en treningsplan og 

selvfølgelig spille masse med hverandre. Det vil også bli litt ball-lek. Kurset passer både for 

nybegynnere og dere som kan volleyball fra før. Velkommen! 

Ta med: Drikkeflaske, treningsklær og innesko for hall uten svart såle.  

Alle må og vil dusje etter kurset på lørdag.  

 

Godilag 

Vi har fått med oss selveste Britt G. Moen på kjøkkenet. Hun er en kjent kokarkjærring og 

forfatter av boka «Furkunnjmat», som er et uttrykk for delikatesser. Britt kommer til å tilpasse 

dette matkurset til dere som melder dere på, og dere skal få lære både nye og gamle måter å 

lage mat på. Om været tillater det blir en del av kurset ute på bålpanna, man trenger ikke 

alltid å spise pølse med brød på tur sier Britt. Hun er også særlig opptatt av lokal mat og 

gode råvarer. Dette kommer til å bli et utrolig lærerikt kurs og vi er stolte av å ha henne med, 

dette vil du ikke gå glipp av! 

Ta med: Noe å skrive på/med, innesko, forkle, hårstrikk for de som har langt hår. Uteklær til 

å ha på ute ved bålpanna (det får dere nærmere beskjed om på kurset). 

 

Swing 

Kom å lær swing av dalens mest kjente swing-instruktør Åse Wuttudal. Her skal dere få lære 

grunnsteg og turer som dere helt klart vil få bruk for på dansegulvet senere. Kom å bli med 

på ei aktiv og moro helg med masse god musikk og topp stemning! 

Ta med: Sko det er godt å danse i, uten svart såle og drikkeflaske. 

 

Tegnspråk 

Vil du lære tegnspråk? 



På dette kurset har vi fått med oss Hege Jensen som er kursholder i Trondheim 

Døveforening som skal gi dere en smakebit av vårt flotte nasjonale tegnspråk – Norsk 

Tegnspråk. I tillegg vil hun fortelle litt om hva tegnspråk er, hvem som bruker tegnspråk og 

identitet og kultur knyttet til det å bruke et visuelt språk. Det vil bli både spill, lek og praktiske 

øvelser på kurset for å bli kjent med dette fantastiske språket. Nysgjerrig? Meld deg på da 

vel! 

Ta med: Drikkeflaske. 

 

Gitar 

Det er alltid fint å kunne spille et instrument. Vil du ta med en gitar rundt leirbålet i sommer 

kanskje? På dette kurset prøver vi oss frem på gitaren og spiller sammen. Du lærer 

grunnleggende gitarteknikk og musikkteori.  Vi går igjennom hvordan man stemmer gitaren, 

spiller ulike rytmer og hvordan man kan gå frem for å lære seg en sang. 

Dette kurset passer for deg som har liten eller ingen erfaring med gitar. Vil du starte 

gitarkarrieren, eller bare prøve ut instrumentet er det bare å melde seg på. 

Ta med: Drikkeflaske. 

 

 

Er det noe du lurer på så ring Gunnhild Husdal Landrø på 

tlf. 952 02 169 eller send e-post til gunnhild.h.landro@4h.no  

 

Trenger du hjelp med påmelding, ta kontakt med Trine Walleraunet på 

tlf. 400 74 487 eller send e-post til trine.walleraunet@4h.no 

 

 

 

Håper 

vi ses! 
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