
DYREKURS PÅ ROMERIKE! 
4H Akershus og Oslo og Killingmo 4H-gård/alpakkagård ønsker 

hjertelig velkommen til dyrekurs på Romerike. Alle aspiranter 

på Romerike er invitert til å delta. På dyrekurs er det fokus på 

stell og kos med dyra. Det vil også bli aktivitetsløype, bålkos og 

leiker. 

1.-2. APRIL 2022

KILLINGMO ALPAKKAGÅRD
Fredag 17.30 - Lørdag 14.30

Overnatting på stabburet



Praktisk info:
Dato. 1.-2. april

Tid: Oppmøte fredag 1. april fra kl 17.30. Avsluttes lørdag kl 14.30. 

Sted: Killingmo Alpakkagård, Killingmobakken 46, 1930 Aurskog

For hvem: Aspiranter på Romerike (født i 2011 og 2012). 

Maks antall: 30 deltakere. Først til mølla gjelder.

Overnatting: På stabburet på gården. 

Påmelding: www.4h.no/akershus-og-oslo og på «min side»

Pris: 350 kr pr deltaker

Mat: Ta med egen bålmat på fredag kveld, arrangør ordner tilbehør. 

Frokost og lunsj på lørdag ordner arrangør. Oppgi allergier/diett ved 

påmelding. 

Fredag legger vi til rette for at foreldre kan være igjen til etter middag for 

å spise sammen med barna. Dette for å trygge barna, da det er mange 

som ikke har overnattet borte de siste to årene. Det er ikke krav om å 

overnatte, men vi håper flest mulig ønsker det. 

Be mamma eller pappa å sjekke at du er registrert med riktig kontaktinfo 

til begge foreldrene dine på «min side» på 4h.no. (Ta kontakt med 

klubbrådgiver i klubben din hvis du trenger hjelp til å logge inn på «min 

side».) 

Program
Fredag

17.30: Oppmøte, registrering og innlosjering 

18.30: Felles middag med foreldre. Ta med bålmat.

19.30: Leiker, bli-kjent, bålkos

22.00: God natt

Lørdag:

08.00: Frokost

08.45: Info

09.00: Morgenstell av dyrene

11.00: Leik

11.30: Lunsj

12.00: Aktivitetsløype

14.30 Avreise

http://www.4h.no/akershus-og-oslo


Pakkeliste:
Sovepose, liggeunderlag og kanskje et kosedyr?

Toalettsaker

Ullundertøy

Ullgenser/fleecegenser

Pysj 

Gummistøvler/sko som tåler vann

Rene uteklær 

Ekstra skift

Drikkeflaske med navn

Hodelykt

Medisiner hvis du bruker det

Bålmat til middag på fredag

Spørsmål rettes til:

4H Akershus og Oslo v/Sigrun Tovsrud

ao@4h.no

Tlf 941 61 374

eller

Killingmo alpakkagård v/ Kari-Anne Ellingsen

post@alpacagarden.com

Tlf 928 43 952

Regler på dyrekurs: 
• Alle skal være snille og greie med hverandre og med dyra på 

dyrekurs. 

• På natta skal det være stille.

• Ingen får forlate området uten å gi beskjed til kursansvarlig. Det 

er viktig at vi som arrangører får beskjed om det er deltakere 

som skal forlate kurset. Ingen skal forlate kurset uten å ha sagt 

fra til en voksen. 

• Gi oss som arrangører et lite hint om det er noen som lengter 

veldig hjem og trenger litt ekstra omsorg på kvelden/natta.

• Ved gjentatte brudd på̊ ordensregler (for eksempel bråk om 

natta) vil foreldre bli kontaktet av arrangør, og bedt om å hente 

deltakere. 

mailto:ao@4h.no
mailto:post@alpacagarden.com

