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Vælkømmin
åt Slettås i Trysil på Fylkesleir!
Tiuren og Jerven 4H ønsker dere hjertelig velkommen til 
Slettås den 23.juni for 4 flotte dager med fylkesleir.
Årets slagord er ‘Si Hei i Trysilskogen’ noe vi mener er ganske fortreffelig i dis-
se dager. Leirområdet ligger på fotballbanen og vi bruker samfunnshuset til møter 
og miljøtorg. Disse ligger i gangavstand fra hverandre.

Vi vil takke hovedkomite, sponsorer, annonsører, dugnadsfolk og alle andre som 
bidrar til gjennomføring av leiren. 
TUSEN, TUSEN TAKK!!!

Hovedkomiteen ser frem til leiren vår og håper du vil komme å ha det moro i 
Slettås-grenda og andre områder i Trysil. Vi håper at mange melder seg på så
fotballbanen blir full, og stemningen blir på topp! 
Vi skal gjøre vårt!

Mange hilsner
fra Hovedkomiteen

Snorre Tøråsen og
Øyvind Storsveen

Leirsjefer

Velkommen
til Trysilskogen!
Hei! Vi treffes ofte med det korte, fine ordet Hei! Tre bokstaver der du viser 
oppmerksomhet i møte med en kamerat, en venn eller en du bare møte for første 
gang. Hei er blant de enkleste orda, men samtidig rene trylleformelen når folk 
møtes. 

Nå er det tre år og alt for lenge siden sist leir. Rett og slett på høy tid å møte andre 
4H`ere. På Slettås blir alt lagt til rette for at du skal trives, ha det moro, delta på 
aktiviteter og aller viktigst; møte andre. Dere deltar på mange aktiviteter gjennom 
året og Fylkesleir er blant det du ser mest fram til. Leiren vil gi opplevelser og 
venner som du har med deg resten av livet.

Trysil er Norges største skogkommune med store arealer for produksjon av 
tømmer og råstoff basert på tre. Samtidig er skogen en utrolig arena for turer, 
opplevelser og ikke minst viktig i det grønne skiftet. 4H`s kunnskap og idéer om 
samspill i naturen kan praktiseres på så mange 
måter i våre store og varierte Trysilskoger- her 
ligger alt til rette!

Det er stor stas for oss Tryslinger at dere har 
valgt å legge Fylkesleiren til kommunen vår og 
grenda Slettås.

Velkommen til Trysil og
kos dere på leir! 

Erik Sletten
ordfører

Medlemsblad for 4H Hedmark 
Utgiver: 4H Hedmark, Storgata 106, 2390 Moelv 
Ansvarlig: Hovedkomiteen 4H Flykelsleir 2022 

Trykk: TRYKKERIET, 2420 Trysil.  Opplag: 1000
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Alt innen bygg, restaurering og vedlikehold

Arrangørene
Jerven 4H
Jerven 4H ble stifta i 1971, og har ca. 43 medlemmer og rådgivere. Vi har eget 
klubb rom på Slettås samfunnshus, der vi har de fleste av våre møter. I tillegg til 
møtene vi har 1 gang i måneden, har vi masse artige aktiviteter. Blant annet, ICE 
gokart, paintball og bading, skitur, og vi arrangerer lucia feiring for hele grenda. 
Jerven 4H er en veldig aktiv klubb som drar på mange morsomme aktiviteter. I 
klubben er det 34 medlemmer, fra en alder på 10-18 år.
Klubben ble 50 år 2021, men vi fikk dessverre ikke feiret så mye pga. pandemien. 
Noen aktiviteter vi pleier å ha hvert år er, ICE gokart, Paintball, overnatting ved 
gapahuken vår, aktivitetsdag for barn under 10år. Våres klubbrom er på Slettås 
samfunnshus der vi har biljard bord og bordtennisbord, som ofte blir brukt av oss 
medlemmer.

Vi gleder oss til å arrangere 4H- leir.

Tiuren 4H
Tiuren 4H er blitt en bitteliten klubb, tilhørende i Flendalen i Trysil, veldig langt 
øst i fylket vårt. Klubben ble stiftet i 1989, og har vært en veldig aktiv klubb helt til 
koronaen kom og overstyrte aktivitetene våre. Leirer og turer med overnatting har 
vært høydepunkter.

Litt ulike uheldige sammentreff har ført til at vi i 2022 er bare 4 aktive medlem-
mer, og 1 av disse er i England på skole.

I år har vi æren av å være med og arrangere fylkesleir 
for alle dere Hedmarks-4H’ere, og det gleder vi oss 
utrolig mye til!

Vi sier ”Hei! Fra skogen!”

Tiuren 4H er hovedsponsor til årets fylkesleir!
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DITT LOKALE INGENIØR- OG ARKITEKTKONTOR
Bergevegen 2, 2420 Trysil

Skal du bygge på hytta eller huset? Går du med tanker om en ny hytte,
nytt hus, garasje eller andre byggeplaner?

Kanskje ønsker du å sette opp en to- eller firemannsbolig? 
Vi kan hjelpe deg!

 

• Skissetegninger • Beregninger/detaljprosjektering
• Søknadstegninger • Byggesøknader
• Situasjonskart/terrengprofiler • Øvrige søknader til kommunen
• Arbeidstegninger • Byggeledelse/Prosjektledelse

 

Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud!
Telefon: 917 89 553 – e-post: post@byggeplan.no – Hjemmeside: www.byggeplan.no  

Påmelding til leir
Påmeldingsfrist 15. mai 2022!
Påmeldingen åpner 30. april kl. 12.00, og varer til 15. mai (etter fristen øker prisen). 
Du skal oppgi personinfo. og velge fagaktivitet.
NB: Her gjelder ”førstemann til mølla”-prinsippet, så det lønner seg å være tidlig ute. 
Det er ikke anledning til å bytte fagaktivitet etter påmelding og/eller på leiren. Hver 
enkelt melder seg på ved å gå til nettsiden www.4h.no, velg Hedmark fylke: 

1. Under arrangementer står 4H Fylkesleir.
 Legg inn medlemsnummer og passord. 

2. Når du er inne på ”Min side”, sjekk at personinfo. er riktig. 
 Hvis ikke retter du opp dette og lagrer før du trykker på neste. 

3. Du må lagre pårørende før du kan melde deg på leir om dette ikke er gjort før.
 Dette er foreldre/foresatte vi kan ringe hvis det skulle skje noe på leiren
 (voksne må også registrere pårørende). 

4. Videre skal du gi samtykke eller ikke for publisering av bilder, video ol. 

5. Alle ledige aktiviteter vises deretter. Velg den du ønsker (klikk ”Meld på”), og
 gå videre for å se at aktiviteten du valgte er registrert. Kun én aktivitet skal velges. 

6. Her skriver du inn helseopplysninger vi trenger å ta hensyn til (evt. sykdommer,
 allergier e.l.). Benytt fritekstfeltet om du har andre spesielle tilretteleggingsbehov  
 eller annet du vil si fra om. Dette makuleres etter leirens slutt. 

7. Til slutt kommer en oppsummering, sjekk at dette stemmer, før du trykker på
 ”Registrer påmeldingen”. Velg så betalingsmåte. 

8. Du skal nå få en e-post som bekrefter at du er påmeldt. Mottar du ikke denne   
 e-posten, har ikke påmeldingen registrert seg riktig - og du må da prøve på nytt! 

Brukernavn: Brukernavn er medlemsnummeret ditt. Dette står på kontingentfak-
turaen fra 4H Norge. Noen i styret kan også søke det opp i medlemsregisteret. 
Passord: Du må ha en e-postadresse registrert i medlemsregisteret. Dette kan alle 
i styret i klubben din legge inn, eller si fra til 4H-kontoret. Ved videre å klikke på 
”Glemt passord”, sendes et passord til deg på e-post. 
Nå kan du logge inn. 
 

Påmeldingen er bindende! Refusjon av deltakeravgift gis kun ved sykdom (lege-
erklæring skal være innsendt innen 01.08.22) eller dødsfall/sykdom i familien.
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Leirkontingent
og betaling
Kr 800,- for vanlige medlemmer (etter 15.mai kr 1000,-)

Kr 400,- for voksenledere og alumner (etter 15.mai kr 600,-

NB! Har ikke klubbens voksenledere før fristen går ut, så meld fra antall til
4hhedmark@4h.no så er det greit med navn i etterkant. Om noen melder seg på 
og det blir endringer på navn er det også helt greit.

Årets leirkontingent dekker: middag i 4 dager, drikke til frokost, lunsj og brød, 
leirminne, aktiviteter og de fleste fagaktiviteter. Det er kun de ‘dyre’ fagaktivitete-
ne som det blir egenandel på .

Start påmeldinga i god tid dersom du ikke har gjort dette før.

Nettvett
1. Vis respekt for hverandre på nett. Mobbing på nett er minst like alvorlig
 som annen mobbing.
2. Tenk deg om før du deler personlige bilder og opplysninger om deg selv
 og andre på åpne nettsteder.
3. Lag et passord som er vanskelig å gjette – passordet ditt er privat.
4. Husk at det er lett å lyve på nettet, ikke tro på alt som andre skriver.
5. Ta med noen du stoler på hvis du skal møte noen du har blitt kjent med
 på nettet, og møt dem på et offentlig sted.
6. Avslutt kontakten hvis du blir redd eller opplever noe ubehagelig.
 Blokker kontakten og meld fra til de som har ansvaret for nettstedet.
7. Fortell det til en voksen eller en annen du stoler på hvis du opplever noe
 ubehagelig. Det er ikke din skyld om noen andre gjør noe ubehagelig mot
 deg på nett.

Kilde: Redd Barna
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PAKKLISTE
• Merk alt tøy og utstyr med navn og tlf.nr. (gjerne også klubbnavn)
• Telt og plast
• Campingstol hvis du får plass
• Sovepose og liggeunderlag
• Klær til all slags vær
• Stillongs, ulltrøye og varm genser
• Regntøy
• Støvler/joggesko
• Toalettsaker og håndkle
• Tallerken, bestikk og kopp
• Mateske og drikkeflaske
• Skrivesaker
• Kamera
• Evt instrument eller ting du trenger til aktivitetsdagen lørdag
• Rumpetaske/ryggsekk
• Myggmiddel og solkrem
• Evt medisiner dersom du bruker det
• Pålegg til brødmåltidene

Ta med fint vær og godt humør så treffes vi på Slettås.

Opplysning ved påmelding! 
 
For å gjøre det litt enklere for dere har vi laget et skjema, som dere kan fylle ut og levere rådgiverne 
før påmeldingsfristen. Dette kan dere kopiere dersom det er flere i familien som skal på leir. 
 
Jeg melder meg på 4H-leir på Slettås 23-26.juni 2022 
 
Navn: ______________________________________________ 
 
Født: _______________ 
 
Jeg skal bo i samme telt som (skriv navnene på de andre i teltet): 
 
 
 
 
Og vi skal bo i et ___ lite fjelltelt ___ stort telt/hustelt ___lavvo/partytelt ca. _____x_____m 
 
 
Fagaktiviteter: 
Sett nummeret på aktiviteten. Legg merke til at noen aktiviteter bare er for seniorer eller 
seniorer/juniorer. 
 
__________ 
 
I tillegg har jeg lyst til å være med på: 
 
3-kamp: Ja  Nei  Natursti:  Ja  Nei 
 
Volleyball: Ja  Nei  Sceneopptreden: Ja  Nei 
 
Kan mor, far eller andre jeg kjenner stille som leder på leiren? 
 
Ja  Nei   
 
Navn:_______________________________________________________ 
 
E-post:______________________________________________________ 
 
Foresatte: Vi er kjent med at hun/han skal på 4H Fylkesleir 2022 og har gitt vår tillatelse. 
Medlemskontingenten i 4H Norge er betalt, og vi er klar over at påmeldingen er bindende. Vi er også 
klar over at det blir tatt bilder under leiren som kan bli brukt i fylkesblad og nettsider. 
 
Tillates dette?  Ja  Nei   
 
Spesielle ting dere vil gjøre oppmerksom på (mat du ikke tåler, medisinbruk eller lignende): 
 
 
 
Underskrift foresatte: ________________________________________________________________ 

Opplysning ved påmelding
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Leirsang
Slettås 2022
Mel:  Nå er det fredag igjen
Artist: Rune Rudberg

Ref: Nå er det leir her igjen, vi skal finne en venn
 og vi skal ha det gøy og bra.
 Her skal vi tulle og le, vi må ned på kne
 for å finne lufta vi må ha.
 Ja vi ler så vi grin, og vi syns du er fin
 << Skal vi finna på no gøy i kveld? >>
 Leir er toppen av lykke og et paradis,
 og i kiosken har dem brus og is.

Vers Ei langhelg med gode venner,
 med solskinn og volleyball.
 Samhold og latter er det vi vil ha,
 Og vi ønsker du skal ha det bra.
 Blant ulv og bjønn skal du få din lønn,
 i vår egen ville natur.
 Og med Jerven og Tiur`n så skal du få;
 et minne fra 4H…

 Åååhhh 

Ref  Nå er det leir her igjen...    

Circle K Trysil

Logo og stasjonsnavn- forhold
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Leirsjef
Snorre Tøråsen
477 55 387
snorretorasen@
gmail.com

Leirsjef
Øyvind Storsveen
475 14 780
oyvind@storsveen.nu

Kultur
Siv Storsveen
408 79 895
siv@storsveen.nu

Fagaktiviteter
Dag Nordli
992 80 065
dag.nordli@skistar.com

Kiosk
Grete Sneli
991 03 091
gresneli@bbnett.no 

Kiosk
Elin Kristiansen
482 52 693
soltun@bbnett.no

Mat
Jan Erik Jota
416 81 083
jaejota@hotmail.com 

Teknisk
Ove Vestad
412 25 219
ove@kjellshytteservice.no

Vakt og beredskap
Ellen Jægersborg
971 72 157
tili@vidsyn.net   

Transport
Per Martin Granberg
951 00 997
oddrun68@hotmail.com

Økonomi
Kåre Enger
412 28 322
engerkare@gmail.com 

4H Hedmark,
organisasjonsrådgiver
Aurora Garstad Rotnes
902 30 819
aurora.rotnes@4h.no

Voksenleder
på 4H-leir
Å være med som voksenleder på fylkesleir er en gledelig utfordring, du blir til hjelp 
og forbilde for både 4H-erne og hovedkomiteen. For at du som voksenleder skal 
være klar over hva din funksjon er, har 4H Hedmark satt opp noen punkter.
Det skal være 1 leder pr. 10. påmeldte deltaker, minimum 2 voksne ledere i hver 
klubb. Lederen må være egnet som leder, være tilstede under hele leiren, ta leirskik-
ken dit han/hun kommer, være positiv, gå foran med et godt eksempel og gjøre seg 
kjent med kriterier og oppgaver. Videre skal lederen være disponibel for deltakerne 
og ikke for sterkt knyttet til alumnaktiviteter. Lederne må være forberedt på at de 
kan få tildelt enkelte arbeidsoppgaver under leiren, f.eks. ulike typer vakter el. a. 

Blant lederens oppgaver nevnes: 
• Sørge for at medlemmene oppfører seg etter reglementet, og at leirdeltaker-
 ne trives og at både store og små tar leirskikken dit dere kommer. 
• Har ansvaret for at aspiranter og juniorer er på plass i teltene sine ved   
 ro-signalet. 
• Ha oversikt over deltakerne og se til at de møter til rett tid til de ulike
 aktivitetene/følger oppsatt program. 
• I ulykkestilfeller, følge med på sykehus. 
• Følge særskilt opp de av leirdeltakerne som har en eller annen form for
 sykdom eller handikap, og evt. går på medisiner. 
• Delta på leirmøter og annet planleggings- og tilretteleggingsarbeid
 under leiren. 
• Være lojal overfor leirledelsen. 
• Hjelpe deltakere m/evt. problem. 

Alkohol og andre rusmidler hører ikke med i 4H-sammenheng. Seksuelt krenken-
de adferd blir ikke tolerert. Dersom deltakerne har, oppbevarer el. bruker alkohol/
narkotika, eller utført en seksuelt krenkende adferd, sendes den/de hjem for egen 
regning. 
Følg oppsatt leirreglement og evt. andre bestemmelser som kommer fra leirkomi-
teen eller 4H Hedmark før og under leiren. 
Som ledere kan du bli pålagt div. arbeidsoppgaver i leiren, som f. eks vasking og 
middagsservering.

Fagaktiviteter
Linda Holmseth Eggen
958 50 505
eggenfrua@icloud.com
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970 59 500
970 59 501

JORDET
Jakob AndersenJakob Andersen

2430 Jordet • Tlf 62 45 70 03

Bensinstasjon

Vestmovegen 1 - 2420 Trysil - Tlf 920 14 916 - trysil@maxbo.no
Følg oss på facebook! 

Fagaktiviteter 25/6
Når du melder deg på leiren må du samtidig melde deg på fagaktivitet.
Disse er nummerert, og det er viktig at du skriver både nummer og navn på aktivi-
teten når du melder deg på. Fagaktivitetene er lagt opp som heldagsaktiviteter, og 
flesteparten av disse foregår utenfor leirområdet.

1. Aktivitetsdag med hest
Ridetur og stell av hest. Her blir det en dag med hest. Dagen starter med informa-
sjon og fakta om hesten. Her er det lurt å følge godt med for her kan det komme 
nyttig info som kan være lurt å huske på. Deretter blir det pussing, oppsaling og ri-
detur med innlagt quiz. Under lunsjen blir det tent bålpanner og grilling av pølser. 
Dere trenger ikke ha med matpakke sjøl. 
Maks antall 12 personer 
Passer for alle.
Ingen egenandel.Ta gjerne med egen hjelm hvis du har, men ikke noe krav.

2. Kanotur på Ulvsjøen
I Vestby 17 km fra Trysil sentrum ligger Ulvsjøen. En fin sjø å reise på kanotur. 
Her er det også mulighet for bading og fisking. Her finner du også en liten kiosk. 
Passer for alle. Husk klær etter vær. 
Maks antall 20 personer. 
Ingen egenandel.

3. Geocaching 
Geocaching er en internasjonal aktivitet, Det kan sammenlignes med orientering, 
men man finner frem ved hjelp av GPS istedenfor kart og kompass. Man leter da 
etter poster kalt «cacher». 
Utstyr: Telefon eller GPS. (Lurt å ta med powerbank)
Morsom aktivitet som passer for alle. Ingen egenandel.

4. Sykurs 
Vi lærer å bruke symaskin og du lager deg et produkt som du kan ta med deg hjem. 
Hva du ønsker å sy deg kan du bestemme selv, men det kan være oppbevaringspo-
se, veske, pung, toalettmappe eller noe annet valgfritt. Her er det fokus på å bruke 
gjenbrukstekstiler som olabukser, gardiner, putetrekk og sengetøy. Bærekraftig og 
miljøvennlig. Dyktig og kreativ veiledning vil bli gitt. 
Maks antall 8 personer. 
Passer for alle. Ingen krav til utstyr. Ingen egenandel.
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5. Kunst
Spennende aktivitet for deg som liker å være kreativ. Her lærer du ulike måter å 
uttrykke deg med gjennom kunst. 
En ung moderne Trysil kunstner lærer bort teknikker i å male, tegne og bruke 
kritt. Gruppen lager ett fellesbilde med ulike uttrykk. 
Passer for alle.  Ingen egenandel eller krav til utstyr.

6. Leiravis
Dette er aktiviteten er for deg som synes at det er morsomt å skrive, ta bilder og 
sette det sammen til et produkt. Sammen med gruppen lages en leiravis. Det blir 
gitt kyndig veiledning. 
Passer for alle. Ingen egenandel. Ta gjerne med mobiltelefon for å ta bilder. 
Maks antall 50 personer.

7. Strikkekurs 
Drømmer du om å lære å strikke eller er en erfaren strikker, så spiller ikke det noe 
rolle for den aktiviteten. Her legges det både opp for nybegynnere og dere som har 
strikket en del ting. Alle får med seg et selvlaget produkt hjem etter dagen. Dyktige 
og nytenkende damer leder dette kurset. 
Passer for alle. Maks antall 40 personer.

8. Tradisjonsbakst
Bak din egen deilige lefse og Trysilstomp.
Bli med å lær deg takkebakst av tradisjonsmat. Vi baker potetlefser i lompestørrel-
se og Trysilstomp. Etterpå smaker vi selvfølgelig på det vi har bakt. Denne aktivi-
teten passer for alle. Ta med forkle og gjerne hårstrikk hvis du har langt hår.
Maks antall 40 personer.

9. Selvforsvarskurs, Krav Maga
Krav Maga er et moderne og ledende selvforsvarssystem som baserer seg på dine 
naturlige reaksjoner under stress og med vekt på naturlige, ukompliserte bevegel-
ser. Krav Maga passer for alle, og treningen tilpasses hver enkelt. 
Antall begrensning: 10 personer. 
Utstyr: treningsklær. Egenandel 150 kroner.

10. Fotokurs 
Liker du å ta bilder og ønsker å lære mer om det, er dette aktiviteten for deg. Dyk-
tig kurs leder som kan gi deg mange tips. Det blir en teoridel med gjennomgang av 
viktige momenter for at du skal lykkes som fotograf også blir det ut i skog og mark 
for å ta bilder og å praktisere. Deretter blir det en gjennomgang/evaluering av 
bildene vi har tatt for de som ønsker det.
Utstyr: Mobiltelefon 2420 Trysil | Tlf 62 45 21 00 | www.moelven.no
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11. Fisking på Grønnsjøen
Fisking på Grønnsjøen med dyktige fiskeguider. Det blir fisking med sluk, spinner 
og meiting. Få gode fiske tips av gode instruktører. 
Ta gjerne med fiskestang. Har også til utlån hvis du vil låne der.

12. Skyting med rifle og hagle
Skyting med rifle og hagle på Tenaasen skytebane. Lær deg grunnleggende våpen 
håndtering og sikkerhet. Prøv å skyte på leirduer, blinker og løpende elgskiver. 
Pris: 150 kroner

13. Bading og bowling på Radisson blue
Vi deler dagen i to med både bowling og innendørs bading. 
Pris: 200 kroner.

14. Stisykling på fantastisk sykkelstier i Gullia 
I Gullia finnes mange maskinbygde stier i alle vanskelighetsgrader. På denne ak-
tiviteten lærer du deg også triks, hvordan du hopper og sykler pumptrack. Har du 
egen sykkel, kan du ta den med. Det er også mulighet å låne sykkel her. 
Maks antall 20 personer.

15. Golf 
Lær grunnleggende golf på drivingrange på Trysil golfbane. Dagen avsluttes med 
minigolf turnering. 
Maks antall 50 personer.

16. Lage hjemmelaget drops og karameller 
Kurs med dyktig veileder på hjemmelaget drops og karameller. Dette er spennen-
de og blir veldig godt. Du får med deg ferdig resultat hjem. 
Maks antall 50 personer.

17. Simulatorskyting 
Det er skyting på blink og bevegelige mål. Her kan du få prøve deg på jakt på ulike 
dyrearter. 
Maks antall 50 personer. 

18. Klatrepark 
Bli med i høyden og utfordre deg selv i ulike løyper i Høyt og Lavt klatrepark.
Dette er spenning i trærne høyt over bakken. 
Pris: 330 kroner

19. Førstehjelp
Lær livreddende førstehjelp, hvordan stoppe blødninger og stabiliserer brudd 
m.m. Bli med inn i en ambulanse og se på utstyret som den bruker der. Maks 
antall 40 personer.

20. Rockeverksted 
Lær deg tips og triks for å starte ditt eget band. Test ut gitarer, slagverk og du kan 
få prøve deg som vokalist. Maks antall 25 personer.

21. Volleyball
4H sin egen favoritt sport. Vi trener litt først, før vi avslutter med å spille kamper. 

22. Håndball
Vi møtes for en trening der du lærer ulike spilleregler, teknikker og gode tips. Vi 
avslutter med å spille kamper.

23. Fuglekasser og fuglekjennskap 
Lær hvordan du laget fuglekasser og hvordan de henges opp. Lær også hvilke fu-
gler du kan forvente oppsøker kassene du lager. Få også et innblikk i fuglene som 
befinner seg i vårt nærområde. Spennende aktivitet med dyktig aktivitets leder. 
Maks antall 50 personer.

24. Fartsfylt dag på motorpark 
Bli med på en fartsfylt dag på Sæteråsen motorpark. Her får du prøve å kjøre 
motocross og atv. Du får sitte på med bl.a. en norgesmester i bilcross på bane, 
prøve SIMracing og det blir diverse konkurranser. Aktiviteten passer for de som er 
glad i fart og spenning og ønsker å prøve seg på motorsport. 
Utstyr: Alle må ha med høye og solide sko som f.eks. jaktstøvler, genser eller jakke 
uten hette og det er anbefalt å ha med regntøy. Ingen egenandel. 
Maks 30 deltagere og du må være født i 2008 eller før.

  

www.trysilvask.no

Tlf +47 62 45 10 30
ordre@trysilvask.no

Lån av henger og vask av mopper og kluter
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25.Topptur på Skagsvola 
Skagsvola 932 m.o.h er Trysil egen Besseggen. Skagsvola er fjellryggen på vestsi-
den av Engeren lengst nord i Trysil. Flott utsikt mot sjøen 460 meter under og fine 
fjell i alle retninger. Tilrettelagt sti og passer for alle. 
Utstyr: gode sko og klær etter vær.

26. Fotball
Her blir det trening i teknikk og ferdigheter. Det blir også gjennomgang av grunn-
leggende regler i fotball. Deretter blir det det delt inn i lag og spilt kamptrening. Ta 
med treningsklær, fotballsko, håndkle, skift og drikkeflaske. 
Passer for alle. Ingen egenandel.

27. Frisbeegolf
I stedet for å slå en ball fra hull til hull, kaster du en frisbee fra mål til mål i ei 
rundløype. Her trenger du ingen forkunnskaper. Aktiviteten er i Fageråsen i Try-
silfjellet. Det blir en innføring i kasteteknikker før man starter. 
Aktiviteten passer for alle. Ingen egenandel. Maks antall 25 personer.

Ungdommen blir trygt fraktet til fagaktivitetene med busser fra Connect.
Takk for at dere stiller opp og dekker transportbehovet.

TAK • TAKRENNER
ALT I BESLAG

Vegard Svingen 
Tlf 990 18 382

Solskjerming til hytter og hus

post@trysil-fasadeprodukter.no
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TREKAMP
Torsdag utfordrer trekamp-tevlingen klubbene til samarbeid og fellesskap på tvers 
av alder. Hvert lag består av en aspirant, en junior og en senior. Dette er en øvelse 
hvor lagtaktikk og samarbeid virkelig er avgjørende. Stemning og god lagånd 
bidrar til at vi gjør hverandre litt bedre enn det vi ellers ville vært. Finaler går av 
staben på søndag. Lykke til! 

VOLLEYBALL
Alle klubbene kan melde på så mange lag dere ønsker. Enten alene eller sammen 
med en annen klubb, altså mix-lag. Det er egen turnering for juniorer og seniorer. 
Fra 2020 er det satt opp egen vandrer-pokal for mix-lagene.
Oppfordrer til å samarbeide hvis en klubb ikke greier å skaffe eget lag.
Husk rådgiver volleyball. 
Respekt – fair Play – stolthet - volleyballglede 

SCENETREFF
Da er det atter en gang 4Hèrne sin tur å kunne vise frem hva dere kan. Har du 
lyst til å opptre alene eller sammen med noen, så er dette stedet for deg. Kreativ 
utfoldelse er en viktig verdi, og vi håper at mange av dere tar utfordringen og 
bidrar til noe på åpen scene. Dans, sang, sketsj eller noe helt annet. Overrask oss 
gjerne med skjulte talenter, eller bare ved å tørre. Meld dere på ved å krysse av på 
leirskjemaet eller send en epost til: siv@storsveen.nu.
Vi håper og se mange fine opptredener, og vi gleder oss stort.

Underholdning
og aktiviteter

mailto:siv@storsveen.nu
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MUSIKK 
Det blir skikkelig trøkk fra scena på lørdag, så finn fram dansemoovsene og varm 
opp stemmebåndet. 

MILJØTORG
Hedmark 4H`s alumn klubb HOMLA, Hedmark Optimistiske Modige Lystige 
Alumner arrangerer Miljøtorget for seniorer på kveldene. Torsdag er det for as-
pirantene og juniorene da senioren reiser på «Blåtur». Miljøtorget er oppe for se-
niorer etter kl 23. fredag og lørdag, og det er åpent så lenge det er folk der. Utover 
de lyse sommer timer på Slettås vil det bli mange spennende stunder. Miljøtorget 
er ved gapahukene ved samfunnshuset ikke langt fra leirområdet. Ta med sang-
bok, instrument, spill og GODT HUMØR og skap minnerike kvelder.

BLÅTUR
Sommerkvelder kan by på utferdstrang. Torsdag inviteres leirens seniorer til opp-
levelse ute i det blå, i lyse kveldstimer kan være det som skal til for å bli litt bedre 
kjent i begynnelsen av leiren. Ta på klær etter vær, og bli med!

AKTIVITETSTILBUDET
Det kommer oppslag på infotavla. Men kan friste med natursti, kjærlighetssti, 
snekring m.m.

HVA SKJER`A?
Lørdag 16.30 ser dere noe eller hører dere noe som får dere til å lure…
Hva skjer`a? 
Gled deg

TUNTEVLING
Miljøvennlige, ryddige, pynta, noe spesielle hendelser/ opplevelser kan bli premi-
ert i løpet av dagene. Det lønner seg og holde ører og øyne oppe 

Storvegen 30, Trysil • Tel 47 80 10 90 Mob 911 45 920 • www.kontorogdata.no • post@kontorogdata.no

Kontor- og data-utstyr • Hvitevarer • Salg & Service

Volleyballregler
Kun rene klubblag kan delta om vandrepokalen i turneringa. 
Klubblagene forhånds påmeldes (eget punkt på påmeldingsskjema)
Deltakere av hvert kjønn er representert på alle lagene, det skal være min 2 av hvert kjønn og 1 skal være på 
banen under hele kampen. Pass på ved rullering. 
Klubber som kun har ett kjønn, får dispens til å stille med de de har. 
Aspiranter og juniorer kan spille på seniorlag, men ikke omvendt. 
Spillereglene til Norges Volleyballforbund gjelder til enhver tid dersom ikke annet nevnes.

Kampene 
Alle kampene i innledende spilles på tid, 15 min. pr. kamp, med 5 min. til bytte av lag på banen etter halvspilt 
kamp. Semifinaler og finaler blir spilt poeng/sett på leirens avslutningsdag. Lag med 6 eller flere spillere benytter 
vanlig” rullering”. 
Det er svært viktig at lagene møter opp på sin bane i god tid og til rett tid! Dersom lag uteblir i kamp i innleden-
de runde, registreres klubben med tap. Unnlater ett lag å møte til kamp etter innledende runde, er laget ute av 
turneringa/cupen. 
Endringer som kan inntreffe vil bli slått opp på informasjonstavla. Det må framgå av påmeldingsskjema og i 
Kørkens leir-utgave om det spilles turnering eller cup.

Fairplay-regler for spillere og heiagjeng
Fylkesleir er for mange høydepunktet i 4H-året. På 4H-leir i Hedmark skal det være sosialt og morsomt. Vi skal 
ta vare på hverandre, inkludere alle og skape en trivelig ramme for store og små både i og utenfor aktiviteter og 
tevlinger. For å sikre at alle har det bra, har fylkesstyret utarbeidet disse retningslinjene.
Tevlingsdeltaker 
1. Vis respekt for både eget og andres lag, med- og motspillere. 
2. Mobbing, rasisme, trakassering og dårlig oppførsel hører ikke hjemme i 4H. Ei heller forstyrrende oppførsel.. 
3. Ikke vær med på å spre dårlig stemning på eller utenfor konkurransearenaen. 
4. Møt presis til tevling. 
5. Vis respekt for dommere og regler. 
6. Bidra til at alle har det morsomt og trivelig på leir, med tevlingene og hverandre. 
7. Tap og vinn med samme sinn! 

Supportervettregler 
1. En positiv heiagjeng fra klubben er bra å ha både i 3-kamp, volleyballkamper og andre tevlinger. 
2. Støtt opp om klubben din på en positiv måte gjennom positive handlinger 
3. Gi oppmuntring til deltakerne både i og utenfor konkurranse – slik at de føler trygghet, trivsel og motivasjon 
4. Som supporter har du ansvar for godt miljø også utenfor konkurransearenaen - ros alle lag for gode prestasjo-
ner og oppførsel 
5. Det er dommeren som dømmer! Respekter dommerens avgjørelse – selv om du av og til er uenig! 
6. Det er laget som spiller/deltar i tevling – ikke DU som er tilskuer (enten du nå er voksen, ungdom eller barn) 
Både frivillige voksenledere og medlemmer på leir holder seg derfor for gode til å «fortelle laget hvordan ting 
skal gjøres» Gå foran med et godt eksempel – tap og vinn med samme sinn! 
7. Ikke forstyrr andre, men opptre positivt og støttende – da er DU en god støttespiller for 4H-klubben din! 
Vedtatt av fylkesstyret i 4H Hedmark 22/10 2013 
Klager vedr tevlinger og konkurranser på fylkesleir: 
Evt klage på dommer, beslutning el annet vedr tevlingene leveres skriftlig av det laget som klager. 
Klagen leveres på leirkontoret, som igjen gir den til fylkesleirens kultursjef (som har hovedansvar for tevlinger). 
Kultursjefen behandler klagen sammen med ansvarlig for den tevlingsgrenen det klages i, og leirsjefen. 
Svar fa klageinstans leveres klubben skriftlig og arkiveres hos kultursjef. Avgjørelsen er endelig. 
Vedtatt av fylkesstyret i 4H Hedmark 22/10 2013 
Leirinstruksen er gjennomgått på nytt og vedtatt av fylkesstyret, 4H Hedmark 07. november 2019

– sponser volleyball på leir 
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Mat og drikke

Tlf 4860 0860 • E-post: mats@trysilvt.no • Facebook: facebook.com/trysilvt

2460 OSEN - Tlf. 62 44 41 23 - Mob.995 48 888

Elverum  |  Hamar  |  Trysil
62 40 05 20 ycror.no

Trenger du rørlegger 
i Trysil eller Engerdal? 

Du finner oss i 
Slettmovegen 3!

Elverum  |  Hamar  |  Trysil
62 40 05 20 ycror.no

Trenger du rørlegger 
i Trysil eller Engerdal? 

Du finner oss i 
Slettmovegen 3!

Vestmovegen 26, Trysil  |  kai@okonomidekk.no

 Tlf 62 45 24 20

KIOSK
Kiosken er åpen hver dag!

Utvalget er variert og håper det 

kan friste med

frukt & grønnsaker m/dip, 

snacks, meieriprodukter,

diverse drikker,

nystekte vafler
m.m

Det er viktig at alle som har
allergi/intoleranse gir beskjed om 

dette ved påmelding.

Ta gjerne kontakt direkte med 
matsjefen i god tid før leiren ved 

spesielle behov.

LØRDAGTORSDAG

Kjøttkaker, poteter, saus, 
salat og dressing

FREDAG

Kyllinggryte, ris, salat og 
dressing

Taco

SØNDAG

Hamburger med brød, salat, 
dressing, ketchup og sennep.
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Leirregler 
Gjør deg kjent med programmet og følg det. 

Vær presis ved alle måltider og arrangementer. 

Forlat ikke leirområdet uten tillatelse fra rådgiver/voksen leder. 

Hold orden i og utenfor teltet. 

Bruk av propanapparater og åpen ild er forbudt. 

Røyking er forbudt på leirområdet- og kan kun skje på anviste plasser. 

Teltene skal stå med mist 3 - tre - meters avstand fra hverandre, eller den avstand 
som brannsjefen bestemmer. 

*Det er ikke tillatt å ha med eller nyte alkohol eller andre former for 
rusmidler på leiren. Seksuelt krenkende atferd blir ikke tolerert. 
*Energidrikk er forbudt å bruke på 4H sine arrangementer. 
Når ro-signalet er gått skal alle aspiranter og juniorer være i teltene sine. Det skal 
være ro i leiren. 

Si fra dersom du føler deg syk, skadet eller du blir holdt utenfor, baksnakket og 
lignende 

Minst en leder fra hver klubb må ligge i teltleiren. 

Ta hensyn til alle andre på leiren, og vær en god representant for klubben din. 

Ta leirskikken dit du kommer. Alle arrangører har sin måte å lage leir på, men 
felles for dem er at de har gjort alt for at du skal få en fin opplevelse. 

Påmelding til leiren er bindende. Ved sykdom (legeerklæring) og dødsfall i 
nærmeste familie, kan leiravgiften tilbakebetales. (Frist for legeerklæring 1.august) 

Grove brudd på leirreglementet, medfører hjemsending på egen regning. 
Nedre aldersgrense på deltakere er 10 år. Yngre deltakere må være i følge med 
foreldre/foresatte. Dette må avklares med leirledelsen i hvert enkelt tilfelle.

Det er forbudt å ta og å spre bilder som setter deg selv og/eller andre i et dårlig lys, 
bringer dem i fare, er støtende eller upassende. 

Vedtatt av 4H Hedmarks fylkesstyre.

Notater:
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Returadresse:
4H Hedmark, Storgata 106, 2390 Moelv

Dagsprogram Slettås 2022
LØRDAG 25/6

07:30 Frokost
08:30 Samling på scena
09:00 Fagaktiviteter
12- 13 Lunsj
13- 16 Fagaktiviteter
16:30 Hva skjer à?
17:30 Leirråd
18:00 Middag m/tunsamling
19:30 Presentasjon
 av neste års leir
20:00 Åpen scene
21:00 Ledersamling
21:00 Miljøtorg 
01:00 Ro i leiren

SØNDAG 26/6
09:00 Frokost
10:00 Samling og felles info.
 Finale trekamp
 og volleyball
13:00 Avslutningsseremoni
14:00 Middag og hjemreise

TORSDAG 23/6
10- 12 Frammøte 
13:00 Åpning ved
 ordfører Erik Sletten
14:00 Volleyball og trekamp
 (drop-in aktiviteter)
17:30 Leirråd
18:00 Middag m/tunsamling
21:00 Ledersamling
21:00 Avreise «Blåtur» Seniorer
21:00 Miljøtorg for aspiranter
 og juniorer
23:00 Ro i leiren

FREDAG 24/6
08:00 Frokost
09:00 Samling på scena
12- 13 Lunsj
13:00 Volleyball og drop-in akt.
17:30 Leirråd 
18:00 Middag m/tunsamling
19:30 Åpen scene
21:00 Ledersamling
21:00 Miljøtorg 
21:30 Leder- volleyball
23:00 Ro i leiren 

Takk for i år
og vel hjem!


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

