
FYLKESLEIR 2022
24.-27. JUNI

JEGSTAD GÅRD, VESTBY

Garder 4H og Furunåla 4H



VELKOMMEN TIL FYLKESLEIR!
Fylkesleir 2022 arrangeres av 

Garder 4H, Furunåla 4H og 4H 

Akershus og Oslo. 

Leirområdet blir sentralt i Vestby, 

nærmere bestemt Jegstad Gård. 

Hele leiren blir på et konsentrert 

område, og aktivitetene skjer på 

ulike steder i Vestby. Vi sørger for 

transport til de ulike aktivitetene. 

Tid og sted
Fredag 24. juni til mandag 27. juni. Leiren 

er på Jegstad gård, Drøbakveien 40, 1542 

Vestby

Hvem kan delta
Alle juniorer og seniorer i 4H Akershus og 

Oslo. Er du 12-18 år kan du delta (født i 

2010 og/eller før)

Pris
Leiren koster kr 550 pr pers. Noen 

aktiviteter vil ha en egenandel som 

kommer i tillegg til deltakeravgiften.

Påmelding
Meld deg på via «min side» på 

www.4h.no. Påmeldingen åpner 3. mai. 

Påmeldingsfrist er 3.juni. 

Overnatting og leirtun
Overnatting skjer i lavvo/telt. Du kan ikke 

ha med traktørhenger, campingvogn, ol. 

Avtal med de andre i klubben om hvem 

som sover i samme lavvo/telt. Klubben 

kan gjerne sette opp klubbtelt. 

Mer informasjon
Pakkeliste, praktisk informasjon og 

transport sendes ut til påmeldte deltakere 

ca 2 uker før leir.

Hva er leir?
Leir er noe mange 4H-ere gleder 

seg til et helt år. På leir er du med 

på spennende aktiviteter, er 

sammen med vennene dine ei hel 

helg, spiser is, er sosial i 

miljøtorget, får nye venner fra 

andre klubber, sover i telt/lavvo, og 

generelt nyter det fantastiske 

leirlivet. Leir er rett og slett innmari 

gøy!

Kontaktinformasjon
Leirkomite/leirsjef

Kari Bergitte Finstad

Epost: kbfinstad@hotmail.com

Tlf: 917 65 119

4H-kontoret

Sigrun Tovsrud

E-post: ao@4h.no

Tlf: 941 61 374

Fylkesleder

Linda Fladby

E-post: linliz77@online.no

Tlf: 913 15 232

http://www.4h.no/
mailto:kbfinstad@hotmail.com
mailto:ao@4h.no
mailto:linliz77@online.no


Tevlinger
I 4H Akershus og Oslo tevler vi i volleyball, tautrekking, 

storsekkhopp og grønt og godt. Tevling er det samme 

som konkurranse. Alle tevlingene er lagkonkurranser, og 

vi håper at alle klubbene stiller med lag i alle tevlingene. 

Er det ikke nok påmeldt til å lage et lag fra din klubb, 

settes det sammen mix-lag. 

Voksenledere
Hver klubb må stille med 1 voksenleder pr 15 

deltakere. Det er lov å samarbeide med andre 

klubber om voksenledere. Det er viktig at 

voksenleder blir kjent med deltakerne han/hun 

har ansvaret for.



Valgbare aktiviteter 

Swingkurs
Ønsker du å lære deg å danse 

swing og ta dansegulvet med 

storm? Her lærer du grunnleggende 

tingene får å kunne danse swing. 

Antall dager: 2 dager. 

Antall plasser: 40

Paintball
Klar for masse spenning og action? 

Bli med på paintball hos Vestby 

paintball! Her får du muligheten til å 

spille og ha det morsomt med de 

andre deltakerne. Paintball er 

kjempemorsomt, men du må være 

forberedt på at det kan gjøre litt 

vondt.

Denne aktiviteten har en egenandel 

på 300,-

Antall dager: 1 dag, meld deg på 

enten lørdag eller søndag 

Antall plasser: 40 pr dag

Håndarbeid
Er du kreativ og liker å lage ting, da 

er dette aktiviteten for deg. Dette blir 

en aktivitet som er både morsom og 

koselig. Vi skal lage flotte armbånd 

og lære en ny teknikk som heter 

slendring. 

Antall dager: 1 dag, meld deg på 

enten lørdag eller søndag 

Antall plasser: 7 pr dag

Skyting
Lyst til å prøve deg på skyting på 

bane? Vi kjører til Grorud 

skytebane, der flinke instruktører 

hjelper til med å skape en fin dag på 

skytebanen. Dette passer for alle!

Denne aktiviteten har en egenandel 

på 150,-.

På denne aktiviteten må du ha med 

deg: Langermet genser og 

hørselvern hvis du har.

Antall dager: 1 dag, meld deg på 

enten lørdag eller søndag 

Antall: 16 pr dag

Leiravis
Liker du å skrive? Synes du det er 

gøy å ta bilder? Er du nysgjerrig på 

hva de andre deltakerne driver 

med? Bli med på å være journalist 

for leiravisa! På slutten av leiren får 

alle deltakerne på leiren en kopi av 

avisa som et minne.

På denne aktiviteten må du ha med 

deg: Kamera (det holder med 

kamera på mobiltelefon).

Antall dager: 1 dag, meld deg på 

enten lørdag eller søndag 

Antall plasser: 20

Snekring
På denne aktiviteten blir det 

hamring og saging for alle penga. 

Å kunne snekre litt er både nyttig 

og morsomt, og på denne 

aktiviteten får du øvd deg litt på 

akkurat det.

Antall dager: 1 dag, meld deg på 

enten lørdag eller søndag 

Antall plasser: 10 



Motorsagkurs
Har du lyst til å lære hvordan du 

feller og kvister et tre med 

motorsag? På dette kurset får du 

lære nettopp det. Det blir også en 

innføring i sikkerhet og vedlikehold 

av motorsaga. Etter kurset får du 

kursbevis som dokumenterer at du 

har sikkerhetsopplæring. Kjekt å ha 

hvis du skal ha sommerjobb! Du må 

være minst 15 år for å delta på 

kurset. Du må ha med egen 

motorsag og verneutstyr. Denne 

aktiviteten har en egenandel på 200 

kr. 

Antall dager: 2 dager, totalt 15 timer 

Antall plasser: 5 

Volleyball
Volleyball er 4H-idretten. På denne 

aktiviteten får du hjelp til å lære noe 

nytt i volleyball, uansett hvilket nivå 

du er på. Aldri spilt volleyball før? 

Eller spilt siden du lærte å gå? 

Uansett passer dette for deg!

På denne aktiviteten må du ha med 

deg: Klær du kan bevege deg i, for 

eksempel treningstøy. Shorts hvis 

været er fint.

Antall dager: 1 dag, meld deg på 

enten lørdag eller søndag. Du kan 

melde deg på begge dager også 

Antall plasser: 30

Cheerleading
Cheerleading er en spennende og 

utfordrende lagsport, og vi håper du 

har lyst til å være med å prøve! To 

erfarne cheerleadere hjelper deg 

med å ha det morsomt og lære 

masse nytt.

På denne aktiviteten må du ha med 

deg: Klær du kan bevege deg i, for 

eksempel treningstøy og joggesko.

Antall dager: 2 dager 

Antall plasser: 15

Selvforsvar:
På denne aktiviteten lærer du deg 

noen enkle teknikker for 

selvforsvar. Du får hjelp av flinke 

instruktører fra Vestby 

kampsportklubb til å bli litt mer 

kjent med deg selv og hva du kan 

få til med litt trening. Dette passer 

for alle og kommer til å bli 

kjempemorsomt!

Antall dager: 1 dag, meld deg på 

enten lørdag eller søndag 

Antall plasser:

Tradisjonsbakst
På Jegstad er det en skikkelig 

vedfyrt bakerovn. Denne fyrer vi opp 

tidlig om morgenen slik at alt er klart 

til masse gode saker. Hvis du er 

glad i matlaging og har lyst til å lære 

noe nytt, er dette aktiviteten for deg.

Antall dager: 1 dag, kun lørdag

Antall plasser: 8 stk



Program
Fredag

Kl 17.00→ Ankomst

Kl 19.00: Åpning av leiren med felles grilling 
(ta med grillmat) 

Kl 20.00: Miljøtorget åpner

Kl 20.30: Ledersamling

Kl 23.00: Ro i leiren

Kl 00.00-01.00: Seniortime i miljøtorget

Lørdag

Kl 08.00: Vekking og frokost i tunet (medbrakt 
pålegg og brød - juice og melk hentes på kjøl)

Kl 09.00: Morgensamling med flaggheis og info

Kl 09.45: Avreise aktiviteter

Kl 10.00-14.00: Valgt aktivitet (medbrakt 
matpakke)

Kl 16.00: Middag

Kl 16.30: Kiosk

Kl 17.00: Tevling og Pimp my pant

Kl 19.00: Miljøtorg

Kl 23.00: Ro i leiren

Kl 00.00.01.00: Seniortime i miljøtorget

Søndag:

Kl 08.00: Vekking og frokost i tunet (medbrakt 
pålegg og brød - juice og melk hentes på kjøl)

Kl 09.00: Morgensamling med flaggheis og info

Kl 09.45: Avreise aktiviteter

Kl 10.00-14.00: Valgt aktivitet (medbrakt 
matpakke)

Kl 16.00: Middag

Kl 16.30: Kiosk

Kl 17.00: Tevling og Pimp my pant

Kl 19.00: Miljøtorg

Kl 23.00: Ro i leiren

Kl 01.00-02.00: Seniortime i miljøtorget

Mandag:

Kl 08.30: Vekking og frokost i tunet 
(medbrakt pålegg og brød - juice og melk 
hentes på kjøl)

Kl 09.30: Morgensamling med flaggheis og 
info

Kl 10.00: Avsluttende runder tevling

Kl 10.00-11.00: Kiosk

Kl 11.30 Takk for nå – utdeling av premier og 
pakking av leir

PS: Denne siden kan du skrive/klippe ut og ha med på leir!



VI SES PÅ 

FYLKESLEIR 2022


