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Hovedkomiteen 2022 ønsker dere alle hjertelig velkommen til Slettås, 

og  håper vi får fine dager sammen      

Årets hovedkomite består av: 

 

 

 

 

 

 

 
Leirkomiteen bærer t-skjorter i oransje og har svarte jakker med hvit fylkesleirlogo på ryggen, 
og grønn 4H-kløver foran på brystet. 

Leirkontor åpningstider 

På leirkontoret vil dere finne leirsjefene Snorre og Øyvind, samt orgrådgiver Aurora.  

Leirkontoret er i hovedtrekk åpent fra samling om morgenen til kveldens rosignal, men stengt 
i forbindelse med måltider, kulturprogram, leirråd og ledersamling- 

Er det ingen på leirkontoret eller stengt, kan man henvende seg i vaktbua som er bemannet 
24 timer i døgnet.  

 

Leirkort 

Ved ankomst tildeles hver klubb en «infopakke/kasse» som inneholder leirkort, leirgave, t-
skjorter og annen informasjon. Pass godt på leirkortet ditt- det er ID som tillater deg å være i 
leiren. Kortet skal bæres synlig slik at vaktene kan finne ut hvem som hører til leiren og ikke. 

 

Forlater du leiren- av ulike grunner kan det skje at man forlater leiren før den er slutt, eller at 
voksenledere skal bytte underveis. Dette må registreres i vaktbua.  

 

 

 

 

Leirsjefer Snorre Tøråsen 
Øyvind Storsveen 

Økonomisjef Kåre Enger 

Kultursjef Siv Storsveen 

Kiosksjef Grete Sneli 

Fagaktivitetsjef Dag Nordli 
Linda Eggen 

Matsjef Jan Erik Jota 

Teknisk sjef Ove Vestad 

Vakt Ellen Jægersborg 

Transportsjef Per Martin Granberg 



For din sikkerhet 

Førstehjelp 
Røde kors er til stedet under hele leiren, og finner dere ved siden av/ i bakkant av vaktbua. Se 
merking på området. 

 

Evakuering 
Dersom leiren må evakueres, samles deltakerne klubbvis og går til scena. Dette vil det 
informeres om over høyttaleranlegget. 

 

Brannslukningsapparat 
Slukkeapparater henger på ulike steder i teltleiren. Vennligst respekter slukningsapparatene. 
Dette er ikke leketøy og ved misbruk/ødeleggelse vil vedkommende måtte betale for fylling. 

 

Røyking er ikke tillatt 
Dette er røykfri leir! Røyking tillates ikke verken i eller utenfor teltområdet. Se merket 
området hvor dette tillates. 

 

Antibac 
Ved middagsserveringa og lignende finnes antibac. Vi ber om at alle tar en liten dæsj å gni i 
hendene sine. 

 

Mobiltelefoner 
Lading av mobiler og kamera skjer på eget ansvar i vaktbua. Følg registreringssystem i vaktbua 
som blir informert om der. 

 

Tunoversikt 
Se oppslag på oppslagstavla eller hos vakta. Alle blir ønsket velkommen og fulgt til sine tun 
ved ankomst. 

 

 

 

 

 

 

 



Daglige samlinger 
 
Leirråd 
1 4H-medlem fra hver klubb. 
Leirråd kl. 17:30 hver dag. Sted: Samfunnshuset.  

 

Tunsamling 
Hver klubb i forbindelse med middag.  
Tunsamling med klubben din i telttunet, informasjon fra leirrådet blir gitt, hver kveld kl.18:00. 

 

Ledersamling/ledercafé 
 1 voksenleder fra hver klubb. 
Ledersamling kl. 21:00 hver dag. Sted: Samfunnshuset. 
Informasjon om viktige ting i forbindelse med morgendagens aktiviteter og for sosialt samvær 
med de andre voksenlederne på ler. 
 

Ta  med kopp      Ta også med termoser til vann/te/kaffe som er merket med navn. Disse 
fylles opp til neste dag, og kan hentes i matteltet ved frokosten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vakt 

Indre vakthold møter vaktsjef. Møt opp ca. 10min før vaktstart ved vaktbua.  
Alle seniorer som er satt opp på indre nattevakt. Ta en oppfordring om at det leses opp 
navnene på de som har vakt på leirråd. Vakter på torsdag er voksne ledere, da seniorene er 
ute på blåtur. Ellers er seniorer satt opp på indre vakthold. Se lister: 

Torsdag: Indre vakthold 

En voksen fra hver klubb må stille, fint om det oppgis hvem som møter i forkant til vaktleder. 

 

Fredag: Indre vakthold. Oppmøte ca.10min før vaktstart ved vaktbua.  

De merket i rødt er ekstra, dersom de som er satt opp av gyldig grunn ikke kan møte. 

 
Lørdag: Indre vakthold. Oppmøte ca.10min før vaktstart ved vaktbua. 

De merket i rødt er ekstra, dersom de som er satt opp av gyldig grunn ikke kan møte. 
 

 

 

 
 

Klubb   Kl 22.00-01.00 Klubb Kl 01.00-04.00 Klubb      Kl 04.00-07.00 

Fjellbygda  Rask  Freidig  

Furua  Blåvola  Ivrig  

Firkløvere  Folldøln  Kvikk  

Rusken   Fram  Fjellrypa  

Klubb   Kl 22.00-01.00 Klubb Kl 01.00-04.00 Klubb   Kl 04.00-07.00 

Fjellbygda Bodis Jerven Eline Firkløveren Viktor 

 Sander   Eivind  Jenny 

Furua  Vidar Rask  Sindre Rusken Anders 

 Daniel   Oliver  Herman 

Tiuren Ulva  Blåvola Anders Folldøln Vermund 

Klubb   Kl 22.00-01.00 Klubb Kl 01.00-04.00 Klubb      Kl 04.00-07.00 

Fram  Svanhild Røyskatten Ban Ivrig  Sara Malee 

Freidig Liv Kvikk Johannes   KIrsti 

 Rusken Emma Furua Sivert Fjellrypa Caroline 

Firkløveren  Ester Folldøln  Einar  Tiril 

Fjellbygda Ole Markus Blåvola Jonatan Kvikk Mikal 



Vaktinstruks- indre vakthold 
Nattevakter i indre vakthold er seniorer. Voksenledere på leir er nattevakter første natt på 
grunn av blåturen. 
 
Nestsjef (første navn i hver gruppe) på hver gruppe har samband og ansvar for 
gruppa. Kontakt ytre vakthold ved behov for hjelp  
 
Kvitter inn og ut ved vaktboden ved vaktskifte 
 
Voksenlederne har ansvar for at sine aspiranter og juniorer befinner seg i sine telt og at det 
er rolig etter at rosignalet har gått. 
 

1. Alle vakter plikter å gjøre seg kjent med instruksen.  
 

2. Vaktsjefen i hovedkomiteen er leirens høyeste myndighet i vakttida. Dersom denne ikke 
er til stede, er det daglig leder i 4H Hedmark som har høyeste myndighet.  

 
3.  Nestsjefens hovedoppgave er å påse at alle vakter er i virksomhet og gjør sine plikter. 

De sørger for at neste lag vekkes, og nestsjefen i det påtroppende lag har alt under 
kontroll. Denne og dens lags vakt er ikke slutt før neste vaktlag er fulltallig. Overlevering 
av vaktvester og samband skal være i orden før det første vaktlaget går av. 

 
 
VAKTLAGETS GJØREMÅL 
 
A. Overvåke all brannfare i leirområdet. Eventuelle branntilløp varsles brannvesen over 

nødfrekvens av ytre vaktmannskap. Sovende i området vekkes og varsles. Vaktsjef fra 

hovedkomiteen og leirsjef varsles. 
 
B. Vaktene går to og to i følge og skal patruljere hele leirområdet hele vaktperioden. 
 
C. Påse at leirreglene overholdes og at det er ro i teltleiren. Vaktene skal opptre rolig slik at 
sovende ikke forstyrres. 
 
D. I alle problemer som vaktlaget ikke selv greier å takle, skal vaktsjef for ytre vakthold 
eller ansvarlige i ytre vakthold varsles for eventuelt å tilkalle tilstrekkelig hjelp 
 
Indre vakthold har møte med leirens vaktsjef hver kveld, oppmøte i vaktboden. Det er viktig 

at vaktmannskapet møter opp. Sjekk lista og merk deg hvem i din klubb som skal gå vakter 

og sørg for at de møter opp. Dersom noen fra din klubb ikke kan gå vakt, ber vi om at dere 

finner erstatter og melder fra til leirkontoret. 
 
HK retter en takk til alle dere som går nattevakt ☺. 

 
 
 



 

Dusjer og toaletter 
 
Dusjer og toaletter finner dere i kontainere på leirområdet, sammen med vaskerenne. I tillegg 
er det toalett og dusj på samfunnshuset.  Oppfordre alle til å vaske hender med såpe og vann, 
eller våtservietter etter toalett besøk. 
 
Vasking av toalettanlegg og dusjer 
Gjøremål: Vaske, sjekke toalettpapir og tømme søppel. 
Voksenledere er satt opp på vaktliste for vasking.  
Vask i teltleirområdet, bord og krakker i felles telt, mobile wc+toaletter → Vaskeutstyr finnes i 
teknisk bu. 
 
Dersom du av ulike grunner ikke kan hjelpe oss med vask, ber vi om at du finner en erstatter 
og gir beskjed om navn/klubb på leirkontoret. 
 
Hovedkomiteen takker dere for at dere hjelper oss med renholdet og gjør leiren til et trivelig 
sted for alle. 
 

Vaktliste for vasking 
  

Dag Klubb Navn Sted 

Torsdag 
 
Kveld 

Blåvola 
Firkløveren 
Fjellbygda 

Live, Valborg 
Inger Lise, Bjørn 
Halstein, Randi 

Leirområdet 
Leirområdet 
Samfunnshuset 

Fredag 
Morgen 
 
 
 
 
Kveld 

Fram 
Røyskatten 
Tiuren 
Firkløveren 
 
 
Folldøl’n  
Furua 
Ivirg 
 

Ole Michal, Gunhild 
Gunn, Anja,  
Solveig 
Erik 
 
 
Synnøve, Torstein 
Gunn-Kari, Elisabeth 
Bente Mari, Marian 
 

Leirområdet 
Leirområdet 
Samfunnshuset 
Samfunnshuset 
 
 
Leirområdet 
Leirområdet 
Samfunnshuset 

Lørdag 
Morgen 
 
 
Kveld 

Jerven 
Klettsno  
Kvikk 
 
Rask  
Rendalen 
Rondane 

Trond Øyvind, Bente 
Iren, Annebeth 
Hege, Marianne 
 
Frida, Renate 
Heidi, Gunnhild 
Lena, Siw Åse 

Leirområdet 
Leirområdet 
Samfunnshuset 
 
Leirområdet 
Leirområdet 
Samfunnshuset 

Søndag 
Morgen 
 
 
 

Rusken 
Sporty  
Røyskatten 

Per Håkon, Bjørn Steinar 
Ann Heidi, Erik 
Jeanette, Thomas 

Leirområdet 
Leirområdet 
Samfunnshuset 



 
 

 Mat og kiosk 

 

Middagsservering 

Middagen serveres ved matteltet i teltleiren. Vi trenger hjelp til servering og ber om at 
voksenlederne på lista møter opp ved matteltet 15min før middag. Klubber står oppført med 
navn. Bytt innbyrdes innad i klubben dersom det skal byttes på vakter. Gi beskjed om 
«vikaren» til leirkontoret. 

Spesialmat/allergier 

Deltagere og voksenledere som har allergier eller behov, melder i fra ved matserveringa og 
får tildelt sitt måltid der. Vær så snill og spør etter maten slik at den blir levert ut til riktig 
person. 

 

Åpningstider kiosk 
Kiosken er åpen hver dag.  
Torsdag kl. 10- 23 Fredag- 9-23  Lørdag- 12-24  Søndag 9-14 frem til avreise  
 

Kiosken er ikke åpen før avreise til fagaktiviteter lørdagen. Husk å handle i kiosken fredagen 
om du ønsker å ha med deg noe fra kiosken på aktivitet lørdagen. 

Dag Klubb Navn 

Torsdag 
Middag 

 
Røyskatten 
Rondane 
Jerven 
Freidig 
Firkløveren 

 
Elise Rundén, Kari-Mette, Wenche 
Siw Åse 
Roger, Hilde, Linda 
Astri 
Marion 

Fredag 
Middag 
 
 

 
Sporty 
Rendalen 
Klettsno 
Jerven 
Folldøl’n 

 
Bente, Ann Heidi 
Gunnhild 
Ingrid Martine 
Linda, Lars Kristoffer 
Torstein 

Lørdag 
Middag 

 
Røyskatten 
Tiuren 
Ivrig 
Fram  
Frikløveren 

 
Anne,Pål Trude 
Hege Katrine, Solveig 
Bente Mari 
Marianne 
Marion 

Søndag 
Middag 
 
 
 

 
Rusken 
Tiuren 
Furua 
Fjellrypa 
Røyskatten 

 
Karl Anders, Christine 
Astrid 
Elisabeth 
Aina 
Christer 



Kjølebag og kjøleelementer 

Sørg for å holde pålegg og drikke kaldt i deres medbrakte kjølebagger. Kjøleelementer byttes i 
oppsatt fryser som du finner i fryser ved siden av kiosken. Fryser er selvbetjent. 
Merk fryseelementene godt. 

All drikke utleveres til frokost, så husk å holde dette kaldt utover dagen i for eksempel en 
kjølebag. 

 

Kaffe/te 

Voksenledere kan levere inn termos hver kveld på ledermøte som er på samfunnshuset hver 
kveld. Termoser til vann/te/kaffe skal merkes med navn. Disse fylles opp til neste dag, og kan 
hentes i matteltet ved frokosten samtidig med melk og brød hver morgen. 

Kiosken selger også kaffe/te under åpningstid. 

 

Aktiviteter og tevlinger 

Tevlinger 

Trekamp og vollebyall – se oppslagstavla for tevlings/kampoppsett. 

7 minutterskamper for volleyball.  

 

Natursti 
Det er en spennende natursti som kan gås under deler av leiren.  
Svarark hentes og leveres på leirkontoret. Premieutdeling søndag. 

 

Kjærlighetssti 

Kjærlighetsstien er åpen hele leiren. 

 

Drop-in aktiviteter 
Alle drop-in aktiviteter er i teltene ved samfunnshuset, ta en liten spasertur og sjekk ut de 
spennende aktivitetene som finnes der.  

Her finner dere også HOMLA. Prøv en HOMLA-is, hør musikk, spill diverse spill og ha morsomt 
sosialt samvær! Miljøtorget er åpent fra kl.21.00 og frem til så lenge det er folk på stedet. 
Senest frem til kl.03:00.  

 
Husk at på leir bruker vi mottoet: «Helt om natta, helt om dagen!». Så om du er våken lenge, 
må du allikevel opp neste morgen og delta i leirprogrammet. 

 

 

 



 

 


