
Leir-regler 

 

Alle må registrere seg ved ankomst. Vi vil være til stede fra kl. 17.00 fredag kveld 

 

1. Alle må gi beskjed til kursleder om de må forlate kursstedet eller en av aktivitetene. 

2. 4H Nordland ønsker ikke at det skal spises og drikkes godteri eller brus denne helga. 

Vi kjøper inn god og sunn mat, og det vil bli servert frukt regelmessig. 

Energidrikk/koffeindrikk er ikke tillatt.  

3. Søppel er alles ansvar og alle rydder etter seg. Vi har ingen voksne som rydder for 

oss. Pass godt på egne saker og få alt med deg hjem på søndag. Merk tingene dine med 

navn. 

4. 4H-erne er veldig gode venner, men alle skal sette sine egne grenser for «kos og 

klem». Gi beskjed om det er noe du ikke liker. 

5. Tulling og erting er bare morsomt hvis begge parter synes det er morsomt. Gi beskjed 

hvis noe plager deg.  

6. Røyking tillates ikke på området. Det er totalforbud mot bruk av rusmidler. 

Overtredelse av dette vil føre til hjemsending på egen regning. Tenk gjennom hva disse 

punktene betyr for deg. 

7. De store medlemmene er forbilder for de yngste og skal gå foran med gode 

eksempler. Det betyr mye for yngre deltakere at de eldre 4H-erne er aktivt med og er 

hyggelige mennesker med en inkluderende omgangstone. 

8. Både store og små møter presist og deltar på alle felles aktiviteter. La mobilen hvile 

mest mulig denne helga.  

9. Dersom det skjer noe galt, har vi beredskapsplan som de voksne/aktivitetslederne 

gjøres kjent med første kveld. Vi har voksne nattevakter som går brannrunder. 

10. Vi voksne stiller opp for både store og små hele kurset om dere trenger oss. Det er du 

som kursdeltaker som definerer hva som er viktig av små og store hendelser. Har du 

hjemlengsel, er småsyk, forelska, sint, frustrert eller superglad; ta kontakt og gi beskjed slik 

at vi kan ordne opp i det meste der og da. 

 

 


