
Hilsen fra fylket 
Informasjonsskriv som sendes elektronisk til alle klubbrådgivere, klubbstyrer,  
Fylkesstyret, 4H-gårder og ansatte.                                                               

                  SEPTEMBER/OKTOBER 2021 

 

 

 

 

4H Trøndelag 

Skolegata 22 

7713 Steinkjer 

 

4htrondelag@4h.no 

Trine.walleraunet@4h.no 

Hilde.klavestad@4h.no 

Johan.eggen@4h.no  

 

 

 

T: 40074487 

H: 91184906 

J: 91122711 

 

www.4h.no/trondelag 

#vier4h 

 

 

 

 

 

 
FRILUFTSALUMN 
4H Trøndelag har et sterkt ønske om å 
øke aktiviteten i klubbene igjen etter 
halvannet år i pandemi. Med dette vil 
fylket sammen med alumnklubbene 
STÆA og NTAK invitere til prosjektet 
Friluftsalumn. Tilbudet kan “bestilles” 
som en klubbkveld, på en ettermiddag, 
en dag eller en hel helg med 
aktiviteter, og det er HELT GRATIS for 
dere i klubbene! 

Dere går inn her og legger inn ønske 
om tid og sted, så kommer vi tilbake til 
dere. Legg gjerne inn flere aktuelle 
tidspunkt, da er det større sjanse for at 
vi finner noen som kan komme på 
besøk til dere. 
 
Les mer om prosjektet på våre 
hjemmesider. 

 
HØSTMEDLEMMER OG 
STØTTEMEDLEMMER 
Fra 1. september ble det mulig å verve inn 
høstmedlemmer i klubben. Disse vil få 
medlemsskap fra 1.september (eller 
innmeldingsdag) og hele 2022, for samme 
pris som 1 års medlemsskap. NB! Disse 
medlemmene kan ikke levere prosjekt i 
2021. 

Vi minner også om at for 2021 så går hele 
beløpet for støttemedlemskap til 
klubbene direkte. Dette vil dere få 
utbetalt i januar 2022 for året 2021. Dere 
får altså 500 kr direkte inn i klubbkassen 
pr støttemedlem. Så her har dere fått en 
gylden mulighet til å hente inn lokal støtte 
til aktivitet i klubben! 

DIGITALE 
KLUBBRÅDGIVERSAMLINGER 
Tirsdag 5.oktober kl 19.30: Tema: 
høstfest og avslutning i 
prosjektplattformen. (utsatt fra 
21.september). Meld deg på her. 
 
Har du ikke anledning 5.oktober, kan du bli 
med på den nasjonale supportkvelden for 
digitale prosjekt, 13.oktober kl 18.00. Meld 
deg på her. 
 
Mandag 1.november: Tema: 
rapporteringer i medlemsregisteret etter 
årsmøte. Hva må vi huske, hvor og 
hvordan rapporterer vi? (NB! 
Rapporteringsfrist 1.des)  
Meld deg på her. 

 
HØSTFESTER 
Vi oppfordrer dere alle til å ta kontakt med 
lokalavisa for å høre om om de vil komme 
og skrive om 4H Klubben og høstfesten. 
Og hvis de ikke kommer har vi laget en 
mal på pressemelding som dere kan 
bruke, og sende til lokalavisa i etterkant 
sammen med noen bilder. Pressemelding 
høstfest_bokmål 
 
Husk aktivt samtykke ved bruk av bilder; 
retningslinjer for biletbruk i 4H. 

 
 

OM: Friluftsalumn, 

høstmedlemmer og støttemedlemmer, 

digitale klubbrådgiversamlinger, 

høstfest, merkesystem aspiranter, 

frivillighetens år 2022, 4H-butikken og 

4H Trøndelag genser og viktige datoer. 
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MERKESYSTEM – 
ASPIRANTMERKER 

Vi minner om at vi har gått bort fra «årets 
farge» på aspirantmerkene, og det ble 
bestemt at fargene følger alder. Det vil si 
at fra og med 2020 er 9års-merket grønt, 
10års-merket blått og 11års-merket rødt. 
Dette er gjort slik at en kan synliggjøre 
merkene i prosjektportalen/profilen til 
medlemmene. 

Men fordi dette ble innført nytt i 2020 
(altså før høstfestene i fjor), så vil det bli 
noe krøll de neste årene, det viktigste er 
derfor at aspirantene får de fargene de 
ikke har på merkene inntil vi har klart å 
innføre det nye fargesystemet helt. Du kan 
lese mer om merkesystemet på våre 
hjemmesider: Merkesystemet - 4h 

For å forhåpentligvis gjøre overgangen 
enklere for dere kan vi opplyse om, for 
dere som ikke husker, at det var grønt i 
2019, og rødt i 2018.  

 

FRIVILLIGHETENS ÅR 2022 
Søk midler! 

Frivillighetens år 2022: Vi oppfordrer 
klubbene til å søke midler til VÅR DAG-
arrangement 2022. Søknadsfrist for å søke 
midler er 17. oktober. 4H skal markere 
"VÅR DAG" 7. mai 2022 med å sove ute 
under åpen himmel. 
 
Sparebankstiftelsen DNB støtter VÅR 
DAG-kampanjen. Fem millioner kroner 
skal deles ut i støtte til lokale 
arrangementer. Maks søknadsbeløp 
per arrangement/markering vil være 25 
000 kr.  

• Søk støtte til Vår DAG-
arrangement (søknadsportal) 

• Hvordan søke støtte til VÅR DAG? 
• Søk midler nå (nettsak på 4h.no) 

Søknadsfrist: 17. oktober 2021 
 
Les mer om frivillighetens år på vår 
nettside. 

 

4H-BUTIKKEN 
Har du vært inne og sett på det som ligger 
i nettbutikken? Her er det mye fint, både til 
deg selv og klubben. Kanskje kan dere 
finne fine premier eller nødvendig 
friluftsutstyr?  

Høstfestmerkene skal også bestilles her. 
NB! Opprett egen bruker, og ta deretter 
kontakt med 4Hbutikken for å få hjelp til å 
bestille slik at klubben får tilsendt faktura. 

4H-butikken. 

 

Vi har også fått noen spørsmål om 
hvordan en bestiller de nye 4H-trøndelag 
genserne/t-skjorter. Det gjør dere også i 
4Hbutikken.  

1. Logg deg inn i nettbutikken 
2. Scroll helt ned til bunnen av siden 
3. Klikk deg inn på Kundesenter og 

fanen «Min side» 
4. Skriv inn koden 4HTRO i boksen 

«bukerkode», og klikk på legg inn 
brukerkode 

5. Lagre 
6. Søk på «4H Trøndelag» i 

søkefeltet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIKTIGE DATOER 

5.okt: Digital rådgiverkveld 

13.okt: Nasjonal supportkveld dig.prosjekt 

17.okt: Søknadsfris VÅRDAG-arr. 

1. november: Digital rådgiverkveld 

28.september:  

1.desember: Rapporteringsfrist. 
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