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Ordføreren ønsker 
velkommen til leir

Velkommen til Vingelen
~ og Tolga kommune!
”Tenkj at dokk kjem åt oss i såmmår!” 
Vi gleder oss til storinnrykk av ivrige 
4H-ere, som skal fylle kommunen 
vår med aktivitet og samhold. Med 
vakre Vingelen som base, blir det bl.a. 
fjellturer, seterbesøk, kanopadling 
og fisketurer - i skjønn forening med 
både tradisjonelle og mer moderne 
aktiviteter - som vi håper vil gi mange 
gode minner og opplevelser!

Klettsno 4H er en aktiv klubb, som tar 
tak og viser engasjement - både for 
lokalsamfunnet, og for større globale 
spørsmål. Som ordfører er jeg særlig 
stolt av at årets fylkesleir retter fokus 
mot miljø og fellesskap. Utfordringene 
knyttet til klimaendringene gjør at 
vi må handle - og forandre verden. 
Klettsno 4H gir sitt bidrag gjennom 
gjenbruk, videreføring av lokale 
tradisjoner og bærekraftig utnyttelse 
av de ressurser vi har rundt oss. I 
Tolga har vi fokus på lokal og kortreist 
mat. I hele kommunen, og kanskje 
særlig i Vingelen, er landbruk og 

matproduksjon en viktig 
bærebjelke for bosetting. Her har vi 
i flere generasjoner levd i samspill 
med naturen, basert på det ressurs-
grunnlaget vi har. Besøk gjerne flere av 
bøndene i kommunen vår, og lær mer 
om hvordan de jobber for å ta vare på 
natur, kulturlandskap og tradisjoner i ei 
tid med stadig nye utfordringer.

Det å få høre til et sted, være med i et 
fellesskap, er en annen viktig verdi i 4H 
og for årets fylkesleir. I hverdagen ser vi 
at det er lett å skape skiller mellom folk, 
og det kan være vanskelig å være så 
inkluderende som vi ofte ønsker. I hele 
kommunen jobber vi hardt for at alle 
barn og unge skal få en god oppvekst 
og kan utvikle de redskaper og egen-
skaper som trengs for å mestre eget liv. 
Å leve i et fellesskap handler om å våge 
å nærme seg hverandre. Jeg håper at 
dere i løpet av leiren også klarer å bli 
enda litt bedre kjent med både nye og 
gamle venner. Vennskap finnes på mer 
enn en skjerm, - det er det som skjer 
mellom mennesker når vi løfter nesa og 
virkelig ser hverandre, snakker sammen 
og lytter. Jeg er sikker på at Klettsno 4H 
og lokalsamfunnet i Vingelen kommer 
til å gi dere en fantastisk ramme for 
årets fylkesleir. Vi håper dere får flotte 
og aktive dager her i Tolga kommune, 
og gleder oss veldig til å ta imot dere!

Med vennlig hilsen
Bjørnar Tollan Jordet
Ordfører i Tolga kommune

~ Naturlig kraft i fellesskap!
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Leirsjefen hilser

Vi ønsker i år alle 4H-ere i Hedmark 
velkommen til fylkesleir i Vingelen! 
Fjellbygda vår ligger i Tolga kommune, 
langt nord i fylket. Bygda har 500 
innbyggere, tallet ventes nesten doblet 
under leiren, og omtrent halvparten 
av bygdas befolkning vil være i sving 
for at vi skal klare å gjennomføre en 
vellykket leir. Mange av dem som stiller 
opp på dugnad, var for øvrig også med 
da Klettsno 4H arrangerte fylkesleiren i 
1998. Vi gleder oss!

Vingelen er en nasjonalparklandsby, 
og ligger ved innfallsporten til 

Forollhogna nasjonalpark. Bygda er 
blant Norges best bevarte fjellbygder, 
med mange gamle og velholdte 
tømmerhus. Dere vil fort se at 
landbruket er en sentral næringsvei i 
den lille bygda vår, der vi fortsatt også 
har en aktiv seterkultur. Natur og kultur 
er noe av det vi ønsker å vise frem 
når leirdeltakerne skal ha en selvvalgt 
aktivitet på lørdag. Tradisjonene 
for håndverk er lange, og vi tilbyr 
både baking og tradisjonsbaserte 
håndarbeidsaktiviteter - så vel som mer 
moderne. Vi håper å kunne by på noe 
for enhver smak.

Leirområdet er konsentrert rundt 
skole og samfunnshus, som ligger 
midt i bygda. Her skal det være korte 
avstander til det meste. Det ligger 
mange dugnadstimer bak en 4H-leir, så 
vi vil på forhånd takke alle involverte.
Vi håper alle får fine opplevelser og 
evige minner fra fylkesleir i Vingelen i 
2020. Velkommen skal dere være!

Guro Svae

~ Naturlig kraft i fellesskap!



Kørken side 4

Om Klettsno 4H

Klettsno 4H og lokalsamfunnet
Klettsno 4H er en klubb med 42 
medlemmer, som bruker nærmiljøet i 
fjellbygda til lærerrike og utfordrende 
aktiviteteter. Tøffe medlemmer kaster 
seg gjerne ut i isbad på vinteren, og 
lærer mye om å være ute i vær og vind 
på fjellet. Vi tar vare på hverandre, og 
sammen med andre lag og foreninger 
skaper vi aktivitet i bygda vår med 
dugnadsånd og skaperglede. 4H gir 
mulighet for å prøve mye, og på hver 
høstfest ser vi interesser og talenter i 
full blomst!

Når vi nå skal stå i spissen for 
Fylkesleir, er ikke det bare et løft for 
klubben, men for et helt lokalsamfunn. 
Det bringer fram det beste i bygda og 
kommunen. 4H-ere «lærer ved å gjøre» 

og vi håper alle skal oppleve mestring 
sammen med andre. Vår miljøprofil 
innebærer aktiviteter med fokus på 
gjenbruk, lokale tradisjoner og bruk 
av lokale ressurser. Fylkesleiren i 4H 
gir oss mulighet til å skape minner 
sammen. Det kan gi gode historier 
for oss som bygd, og eventyr for unge 
leirdeltakere: fortalt og levd ut med 
hviskende stemme fra soveposen, eller 
ivrige rop fra kamp og konkurranse.

Velkommen til Vingelen

- og minnerike dager med
”Naturlig kraft i fellesskap!”

~ Naturlig kraft i fellesskap!
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~ Naturlig kraft i fellesskap!

Takk for kjærkommen støtte til årets fylkesleir!

Takk til vår hovedsponsor



Kørken side 6

Fagaktiviteter

1 Unge kokker
Det er viktig at de unge lærer å lage 
sunn mat, samtidig som det skal være 
godt! I dette kurset får du både teori og 
praksis, og det blir fokus på matglede. 
Maten som lages får dere spise etterpå!
Passer for: Fra 12 år
Utstyr: Forkle
Antall: 15

2 Baking
Har du lyst til å bruke en dag på noe 
skikkelig gøy og kreativt? Vi baker søte, 
morsomme og gode kaker og kjeks. Vi 
lager noe vi kan spise og kose oss med 
sammen. Er du glad i å bake og liker å 
smake? Meld deg på da vel!
Passer for: Alle
Utstyr: Forkle
Antall: 12

3 Takkebakst
Vi lager god bakst på takke, som potet-
lompe og vår lokale pjalt. (Takke er 
en slags stor stekepanne som går på 
strøm.) Vi skal selvsagt kose oss med 
baksten etterpå!
Passer for: Alle
Utstyr: Forkle
Antall: 12

~ Naturlig kraft i fellesskap!
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4 Design - redesign
Dette er aktiviteten for deg som har en 
indre designerspire, og som liker å være 
kreativ. Her skal vi sy og lage nye plagg 
av gamle klær. Det er både miljøvennlig 
og moteriktig!
Passer for: Alle
Antall: 10

5 Forming
Dette er noe for deg som liker å bruke 
hendene til å sy, lime, male, tove eller 
skape fine ting til deg sjøl eller andre. 
Gjennom å bruke naturmaterialer og 
andre ting, skal vi være kreative og 
bruke fantasien.
Passer for: Alle
Antall: 12

6 Maling
Det bor en kunstner i oss alle. Få frem 
kunstneren i deg gjennom et malerkurs 
med kunstneren Kari Gjelten. Hun har 
jobbet i mange år som lærer, og hatt 
flere malerkurs for barn og unge.
Passer for: Alle
Antall: 15

7 Lafting
Dette er aktiviteten for deg som liker 
praktisk arbeid! Her får du prøve 
skikkelig tradisjonshåndtverk. Vi 
hogger, barker og lafter for å sette i 
stand ei gammel løe. 
Passer for: Junior og senior
Antall: 8

8 Småsløyd
Er du glad i å lage noe fint med 
hendene, og har du lyst til å lære 
mere om å lage ting av tre? Her får du 
prøve å bruke tre til å forme og lage 
ordentlige ting og kanskje til og med 
noen kreative produkter. 
Passer for: Alle                                               
Antall: 20

9 Leiravis
Her får du jobbe som en ekte journalist, 
og blir sendt ut til de andre aktivitetene 
for å ta bilder, skrive reportasjer, 
lage intervjuer osv. Når tekst og 
bilder er samlet, benytter vi spesielle 
programmer på PC for å montere dette 
sammen. Produktet blir publisert på 
oppslagstavla, og kan også legges ut på 
sosiale medier. Har du eget kamera, så 
er det fint om du tar det med.
Passer for: Alle
Antall: 8

~ Naturlig kraft i fellesskap!
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10 Kano
Har du lyst til å bli med på en artig 
opplevelse langs stille vann og i smale 
elver? Det blir tid til gode pauser med 
en liten porsjon lokalhistorie i tillegg. 
Kanskje får du se hva beveren har 
bygget også? Ta på ullundertøy og 
turklær etter vær.
Passer for: Fra junior
Egenandel: Kr 200.-
Antall: 20

11 Fisking
Ta med deg fiskestanga di så får du 
prøvd fiskelykken i våre fjellvatn! Det 
blir muligheter for å ta en rotur også. 
Vi fyrer bål og koser oss i gapahuken.
Passer for: Alle
Utstyr: Fiskestang
Antall: 12

12 Fluefisking
Her får du et lite kurs i fluefiske. Dette 
foregår ved Glåma, og det blir lagt til 
rette for en økt med trening for å få til 
et godt kast, før det blir fisking i elva.
Passer for: Fra 13 år
Egenandel: Kr 200,-
Antall: 16

13 Terrengsykling
Sykkeltur på sti og fjell over Kletten! 
Turen er ikke så lang, men likevel 
krevende nok, og utfordrer både kondis 
og balanse. Mye nedover på slutten! 
Det blir skyss opp mellom hver tur.
Passer for: Fra 13 år
Utstyr: Egen terrengsykkel + hjelm
Antall: 12

~ Naturlig kraft i fellesskap!
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15 Fugler og natur
Er du interessert i fugler og å gå på 
oppdagelsestur i naturen? Da får du 
være med oppi fugletårnet og kikke 
på mange slags fugler ved tjernet 
Nylandstjønna. Vi skal også gå en tur 
og se hva vi ellers finner av interessante 
blomster og planter i naturen. Her er 
det muligheter for å ta fine bilder.
Passer for: Alle
Antall: 8

14 Fjelltur
Her går turen over et av de to fjellene 
som rammer inn Vingelen; Nonsvola. 
Det er en tur på cirka 4 km, lett terreng. 
Det er selvsagt litt bratt opp og ned fra 
toppen, men utsikten er vel verdt det! 
Passer for: Alle
Utstyr: Turklær og gode sko
Antall: Ubegrenset

16 «Vingelens Mester»
Perfekt for deg som liker uhøytidelige 
og morsomme konkurranser. I varierte 
øvelser utfordres balanse, presisjon, 
reaksjon, styrke, taktikk og samarbeid. 
Kanskje blir du Vingelens Mester i år?
Passer for: Alle
Utstyr: Joggesko og treningstøy
Antall: 30

18 Skyting 
Liker du å treffe blink? Det blir mange 
muligheter for det, med både gevær og 
hestesko, her. Du lærer grunnleggende 
våpenhåndtering, og får testet treff-
sikkerheten. Skudd; cal.22 og luftgevær. 
Seniorer får prøve leirdueskyting.
Passer for: Alle
Antall: 20

17 Volleyball
Liker du volleyball ekstra godt, er dette 
aktiviteten for deg. Her får du bruke 
hele dagen til å øve og spille kamper.
Passer for: Fra 13 år                                            
Antall: 16

~ Naturlig kraft i fellesskap!



Kørken side 10

23 Paintball
Actionsport som spilles ved at deltakere 
skyter små malingskuler på hverandre. 
Når en person treffes, sprekker ballen/
kula og markerer vedkommende med 
maling. Aktiviteten passer for dem som 
liker spenning og fysisk aktivitet, og 
ikke er redd for å få noen blåmerker!
Passer for: Fra 13 år
Egenandel: Kr 200,-
Antall: 70

21 Seterbesøk
Du besøker to setrer i aktiv drift, får 
se og oppleve hvordan dyra har det og 
får være med å lage ulike produkter av 
melk. Det blir bl.a. separering og ysting, 
og muligheter for å kose med kalvene.
Passer for: Alle
Antall: 50

19 Sang og musikk
Dette er aktiviteten for deg som liker 
sang, dans og musikk. Vi skal prøve å 
spille ulike instrumenter, både alene og 
med hverandre, synge i flerstemt kor, 
danse sammen og leke oss med musikk. 
Passer for: Aspiranter og juniorer.                  
Antall: 30

20 Dans
Er du glad i bevegelse og dans? Her 
kan du lære deg noen grunnleggende 
dansetrinn, og være kreativ. Vi øver inn 
en dansekoreografi som vi kanskje kan 
vise på scena?
Passer for: Alle                                                            
Antall: 30

22 Dyr på setra
Vi besøker en åpen seter, og får mate og 
kose med dyrene. Vi møter kattunger, 
grisunger, killinger, kyllinger, kalver, 
lam, rumpetroll og andunger. Det blir 
natursti og kanskje mulighet til bading?
Passer for: Alle                                               
Antall: 20

~ Naturlig kraft i fellesskap!
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~ Naturlig kraft i fellesskap!

Å være voksenleder på fylkesleir er en stor utfordring, du blir hjelp og forbilde for 
både 4H-ere og hovedkomiteen. For at du skal være klar over hva din funksjon er, 
har 4H Hedmark satt opp noen punkter. Det skal være én leder pr. 10. deltaker fra 
klubben. Lederen må være egnet som leder, være tilstede under leiren, gå foran 
med et godt eksempel og gjøre seg kjent med kriterier og oppgaver. Videre skal 
ledere 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, for eksempel ulike typer vakter, vasking, middagsservering eller annet.

Blant lederens oppgaver nevnes:
•	 Sørge for at medlemmene oppfører seg etter reglementet og at leirdeltakerne 

trives. Både små og store skal ta leirskikken dit dere kommer.
•	 Ha oversikt over deltakerne og sørge for at de møter opp til rett tid til de ulike 

aktivitetene, og følger oppsatt program.
•	 Følge med til lege/sykehus ved ulykkestilfeller.
•	 Følge særskilt opp de av leirdeltakerne som har en eller annen form for sykdom 

eller funksjonshindring, og de som evt. bruker medisiner.
•	 Delta på leirmøter og annet planleggings-/tilretteleggingsarbeid under leiren.
•	 Være lojal mot leirledelsen, følge oppsatt program og andre bestemmelser som 

kommer fra leirkomiteen eller 4H Hedmark under leiren.
•	 Hjelpe deltakerne med evt. problem.

Alkohol og andre rusmidler hører ikke hjemme i 4H-sammenheng. Dersom 
deltakere (små eller store) har, oppbevarer eller bruker rusmidler, sendes de hjem 
for egen regning. Leirreglene gjelder også for voksne på leir.

Voksenleder på fylkesleir
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Underholdning
og aktiviteter
4H-leir er ikke bare fagaktiviteter. 
Her er det rom for så mye mer, som 
styrker fellesskapet, gir opplevelser 
og minner. Det er konkurranser og 
vennlig kappestrid, det er opptredener, 
turer frisk luft og mat i det fri - i tillegg 
til alt som deltakerne selv finner på, 
helt på egenhånd. Uansett vil vi legge 
til rette for ulike arenaer, som bringer 
folk sammen på ulike måter, og i ulike 
fellesskap. Noen aktiviteter er bare for 
seniorene. De skal ha sine egne arenaer 
å møtes på. Slik bygges det fellesskap 
mellom jevnaldrende over hele fylket. 
Samtidig er det mange aktiviteter hvor 
alle deltakere møtes på tvers av alder.

Natursti og kjærlighetssti 
(Nesten) uansett vær- og føreforhold. 

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

”Drop-in”-aktiviteter
Fredag byr på muligheter mellom 
slagene på volleyballbanen. Det blir 
snekring, veving eller produksjon 
av hårspenner og slipsnåler. Ellers 
legger vi til rette for bordtennis, sjakk, 
paradis, hoppetau og styltegang - på 
deltakernes eget initiativ. Finner du en 
av Vingelens drevne styltegjengere, kan 
du vel enten be om opplæring, eller rett 
og slett utfordre til duell! Vi håper dere 
hygger dere med nye og gamle venner!

Miljøtorget 2020
HOMLA - Hedmark Optimistiske 
Modige Lystige Alumner - arrangerer 
Miljøtorg for seniorer på kveldene. 
Ryktene sier at Klettsno 4H vil gjøre 
sine klubblokaler til sentrum for sosial 
aktivitet, med musikk, spill og samvær 
for seniorer utover i de små timer.

~ Naturlig kraft i fellesskap!
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Åpen scene
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 med noe 
fra 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 sende en epost til: 
ingrid@vingelsgaard.no

Trekamp
Torsdag utfordrer trekamp-tevlingen 
klubbene til samarbeid og fellesskap 
på tvers av alder! Hvert lag består av 1 
aspirant, 1 junior og 1 senior. Dette er 
øvelsen 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. Hver 
klubb kan melde på inntil 4 lag. Finaler 
går av stabelen på søndag. Lykke til!

Hva skjer a?
Plutselig ser dere noe eller hører noe, 
som får dere til å lure... Hva skjer ‘a? 
Dere løper frem og er på plass lørdag 
klokken 17:00!

Disko under åpen himmel
Ingen leir uten fest den siste kvelden! 
Så lørdag inviterer vi til diskotek, - og 
mulighet for å være oppe litt lengre, for 
alle som vil!

~ Naturlig kraft i fellesskap!
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Kart over leirplassen

~ Naturlig kraft i fellesskap!
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Veibeskrivelse til Vingelen

Vingelen

Vingelen finner du lengst vest i Tolga kommune, øverst i Nord-Østerdal i Innlandet. 
Fire mil sør for Røros, og to mil nord for Tynset.

Kommer du med bil langs RV3 sørfra, ta av mot Tynset og følg deretter FV30 mot 
Røros. Du finner avkjørselen til Vingelen ca. 15 km nord for Tynset. 

Avstander fra Vingelen: 
Tolga: 10 km. 
Røros: 42 km. 
Tynset: 22 km. 
Hamar: 238 km. 
Trondheim: 174 
Kongsvinger: 304 km

Dermed forstår alle at vi ligger 
meget sentralt plassert i Norge!

~ Naturlig kraft i fellesskap!
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Påmelding
Frist 15. mai 2020!
Påmeldingen åpner 15. mars 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 kontingent-
fakturaen 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 
(legeerklæring skal være innsendt innen 01.08.20) eller dødsfall/sykdom i familien.
 
Hvem kan delta på leiren: Aldersgrense 10 år (født 2010 eller tidligere). 
Dersom en 9-årig (født 2011) medlem skal delta, skal en pårørende være med. 
Medlemskontingent til 4H Norge må være betalt for å delta, man er da også 
forsikret på leiren (gjelder ikke risikoaktiviteter). Dine foreldre/foresatte må 
godkjenne at du får melde deg på leir. Du må fylle ut skjemaet som skal gis til 
klubbrådgiveren, samt melde deg på via medlemsregisteret. Voksenledere uten 
4H-medlemskap er ikke forsikret gjennom 4H, og deltar på eget ansvar.

~ Naturlig kraft i fellesskap!
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Fyll ut skjemaet ”Opplysninger ved påmelding til leir” i Kørken, skjemaet skal 
signeres av foresatte, før det leveres til klubbrådgiveren din. Utfylt skjema 
godkjenner bruk av bilder, samt viser at påmeldingen er i samhandling med 
foresatte. Ta kontakt med klubbrådgiver ved problemer med påmeldingen.

Bilder: Vi gjør oppmerksom på at bilder som blir tatt under fylkesleiren kan bli 
brukt i Kørken, Aktivitet eller på hjemmesidene til 4H om ikke annet er meldt fra.

Ledere: Det skal være med 1 voksenleder pr. 10. deltaker (minst 2 pr. klubb). 
Ledere melder seg på som beskrevet over. Giroen leveres til kassereren i klubben, 
som da betaler den, eller du legger ut og får refundert fra klubben.

Til styret og rådgivere:
Ved å stå i klubben, og på rapporter, finner du oversikt over påmeldte på arrange-
ment. De som er oppført med styreverv i medlemsregisteret, får valg på ”Min Side” 
om å logge inn på medlemsregisteret. Her kan du finne medlemsnummer til alle i 
klubben og legge inn e-postadresser, slik at medlemmene kan bestille eget passord.

Voksenledere:
Alle voksenledere må også melde seg på via medlemsregisteret. Er du ikke medlem 
i 4H? Gå til www.4h.no og finn arrangementet ved å klikke på kalenderen 27. juni, 
da kommer 4H-Hedmark ”Fylkesleir i Vingelen 2020,” opp. Trykk ”Jeg er ikke 
medlem” og følg instruksjonene. NB! Voksenledere velger ikke fagaktivitet.

Takk til
: Ramlos

Støholen
Trønderbilene

Gjermundshaug
Merkur Grafisk AS
og Tolga kommune

~ for kjærkommen støtte, sponsing 
av varer, tjenester og arbeidskraft!

~ Naturlig kraft i fellesskap!
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OPPLYSNINGER VED PÅMELDING TIL LEIR

For å gjøre det litt enklere for dere har vi laget et skjema, som dere kan fylle ut og 
levere til rådgiverne før påmeldingsfristen. Dette kan dere kopiere dersom det er 
flere i familien som skal på leir.

Jeg melder meg på 4H-leir i Vingelen, Tolga 25.juni-28.juni 2020

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. 
Oppgi str i mål.

Fagaktiviteter:

Sett opp nummeret på aktiviteten. Legg merke til at noen aktiviteter bare er for 
aspiranter eller seniorer/juniorer. 

1)

I tillegg har jeg lyst til å være med på:

3-kamp:            Ja Nei        Natursti:        Ja Nei

Volleyball:  Ja Nei   På scena:    Ja Nei

Kan mor, far eller andre jeg kjenner stille som ledere på leiren?  Ja  Nei

Navn:………………………………… Telefon:………………………….

Kan mor, far eller andre jeg kjenner kjøre til og/eller fra leiren? Ja  Nei

Navn:…………………………………… Telefon:…………………………

Foresatte: Vi er kjent med at hun/han skal på 4H fylkesleir 2020 og har gitt vår 
tillatelse. Medlemskontingenten til 4H Norge er betalt, og vi er klar over at 
påmeldingen er bindende ved påmeldingsfristens utløp 15.05. Vi er også klar 
over at det blir tatt bilder under leiren som kan bli brukt i fylkesblad og på nettsider, 
tillates dette? Ja  Nei

Spesielle ting dere vil gjøre oppmerksom på (mat du ikke tåler, medisinbruk eller 
lignende:_____________________________________________________

Underskrift foresatte

~ Naturlig kraft i fellesskap!
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~ Naturlig kraft i fellesskap!

Takk for kjærkommen støtte til årets fylkesleir!
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Leirregler
•	 Gjør deg kjent med programmet og følg det.
•	 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.
•	 Vær presis ved alle måltider og arrangementer.
•	 Hold orden i og utenfor teltet.
•	 Si ifra dersom du føler deg syk eller skadet.
•	 Ikke forlat leirområdet uten tillatelse fra rådgiver/voksenleder.
•	 Teltene skal stå med minst tre meters avstand fra hverandre, eller den avstand 

som brannsjefen bestemmer. 
•	 Etter ”rosignalet” skal aspiranter og juniorer være i teltene sine - ro i leiren.
•	 Minst én leder fra hver klubb må ligge i teltleiren.
•	 Bruk av propanapparater og åpen ild er forbudt.
•	 Arrangementet er røykfritt, røyking er forbudt i teltleiren.
•	 Energidrikker er forbudt på 4H sine arrangementer.
•	 Det er forbudt å medbringe og/eller nyte rusmidler på leiren.
•	 Det er forbudt å ta og å spre bilder som setter deg selv eller andre i dårlig 

lys, bringer dem i fare eller oppfattes som ”støtende”.
•	 Grove brudd på leirreglementet medfører hjemsending på egen regning.

~ Naturlig kraft i fellesskap!

Takk for kjærkommen støtte til årets fylkesleir!

Hedmark 
Landbruksselskap
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Pakkeliste
Vingelen er ei fjellbygd, og leir-
plassen ligger på nesten 700 m.o.h. 
Det meste av temperaturer og vær-
typer er mulig; det kan være godt og 
varmt på dagtid, men ofte kaldt om 
natten. Minusgrader er ikke uvanlig, 
selv midtsommerstid. Ta derfor med:

•	 Varm sovepose og et godt 
isolerende liggeunderlag. 

•	 Telt, stenger og plugger. Husk også 
plast/presenning i tilfelle regn + 
hyssing/tau.

•	 Campingstol.

•	 Klær til all slags vær. Varme klær 
til kjølige kvelder og netter;  
stillongs, ulltrøye, varm genser, 
votter og lue, samt regntøy. Tenk 
på at du også må ha passende klær 
til fagaktiviteter og annen aktivitet. 

•	 Støvler/joggesko.
•	 Toalettsaker og håndkle.

•	 Tallerken/suppetallerken, bestikk 
og kopp. Matboks og drikkeflaske.

•	 Termos til varm drikke.
•	 Pålegg til brødmåltidene.

•	 Skrivesaker.
•	 Kamera.
•	 Ryggsekk.
•	 Myggmiddel/solkrem.
•	 Evt. medisiner hvis du bruker det.
•	 Evt. instrument eller det du 

trenger til ”Åpen Scene”.
 

NB! Merk alt tøy og utstyr med 
navn og tlf.nr., og gjerne klubb. 

~ Naturlig kraft i fellesskap!
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Leirsang - Vingelen 2020
Melodi: Kaptein Sabeltann

Fylkesleir i Hedmark – i  sommer skal det skje!
Vi håper alle sammen at nettopp DU er med,
I Vingelen i Nord – der rein og rype bor
Her har vi plass til alle – bror og søster, far og mor

Ref:  4H – opplevelser å få
 Fra volleyball til trekamp og en tur ut i det blå, 
 Fra volleyball til trekamp og en tur ut i det blå.

Vi tar en tur på setra der vi treffer sau og ku,
Og skulle det bli skummelt er det ingen skam å snu
Fjell- og kanotur, for ingen er vel sur
Når vi er samlet alle under fjellets høye mur.

Ref: 4H – opplevelser å få
 Fra volleyball til trekamp og en tur ut i det blå
 Fra volleyball til trekamp og en tur ut i det blå.

Når leiren går mot slutten håper vi du tenker nå,
Et eventyr det ble det slik du hadde håpet på
Langs kjærlighetens sti – så munter og så blid
Du kommer snart tilbake og da kan du ta med ski!

Ref: 4H – opplevelser å få
 Fra volleyball til trekamp og en tur ut i det blå
 Fra volleyball til trekamp og en tur ut i det blå.

~ Naturlig kraft i fellesskap!
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Volleyball
Alle klubbene kan melde på så mange 
volleyballag de ønsker. Enten alene eller 
sammen med en annen klubb, altså Mix-
lag. Det er egen turnering for junior og 
senior. Deltakere av hvert kjønn skal være 
representert på alle lagene. Det er kun 
rene junior- og seniorlag som får napp
i vandrepokalene. Fra 2020 er det også 
satt opp vandrepokal for Mix-lagene. 
Klubblagene forhåndspåmeldes (eget 
punkt på påmeldingsskjema). Aspiranter 
og juniorer kan spille på seniorlaget, men 
ikke omvendt. Spillereglene til Norges 
Volleyballforbund gjelder til enhver tid, 
dersom ikke annet nevnes.

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 aktivitet og tevlinger. For å 
sikre at alle har det bra, har fylkesstyret 
utarbeidet disse retningslinjene:

Kampene
Alle innledende kamper spilles på tid, 
15 min. per 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’’. 
Begge kjønn skal til enhver tid være på 
det spillende laget. Det er svært viktig 
at lagene møter opp på sin bane i god 
tid og til rett tid! Dersom lag uteblir fra 
kamp i innledende runde, registreres 
klubben med tap. Unnlater et lag å møte 
til kamp etter innledende runde, er laget 
ute av turneringa/cupen. Endringer 
som kan inntreffe vil bli slått opp på 
informasjonstavla.

Fairplayregler
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 på 
leir, med tevlingene og med 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 ord og 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 prestasjoner og god 
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 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!
7. Ikke forstyrr andre, men opptre 
positivt og støttende - da er DU en god 
støttespiller for 4H-klubben din!

~ Naturlig kraft i fellesskap!
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~ Naturlig kraft i fellesskap!

Takk for kjærkommen støtte til årets fylkesleir!
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~ Naturlig kraft i fellesskap!

Takk for kjærkommen støtte til årets fylkesleir!
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Hovedkomité

Leirsjef
Guro Svae
Tlf: 99 72 01 18

Nestleder/
Klubbrådgiver
Stian Nystuen
Tlf: 99 74 63 74

PR og 
informasjon
Espen Heitmann
Tlf: 90 26 16 30

Klubb-
representant
Guri Livoll
Tlf: 94 80 16 49

Vakt, sanitet og 
beredskap
Erlend Andersen
Tlf: 98 68 37 60

Kultur
Renate Ryen
Tlf: 90 20 72 21

Mat/kiosk
Marte G. Vingelen
Tlf: 47 46 55 72

Teknisk
Jo Arild Haugen
Tlf: 98 07 31 69

Transport
Nils Eide
Tlf: 97 01 22 33

Fagaktiviteter
Bente Nordistuen
Tlf: 97 17 54 26

Økonomi
Siri Tobro
Tlf: 95 13 94 95

Sponsor
Ingunn Flaa
Tlf: 95 12 90 79

~ Naturlig kraft i fellesskap!
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Meny

Torsdag: 
kjøttkaker med tilbehør

Fredag: 
lasagne med salat

Lørdag: 
tacobuffet

Søndag: 
hamburger

Leverandør av middager torsdag-lørdag er Erland Høistad AS.

~ Naturlig kraft i fellesskap!
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Adressefelt:

Retur: 4H Hedmark. Storgt 106, 2390 Moelv

Torsdag 25. juni
10:00 Ankomst
12:00 Lunsj
13:30 Trekamp
15:00 Øving (åpen Scene)
17:30 Åpningsseremoni
18:00  Leirråd
18:30 Middag
20:30  Blåtur (Seniorer)
21:00 Ledersamling
21:00 Miljøtorg
23:00 Ro

Fredag 26. juni
08:00 Frokost
09:00 Informasjon fra scena
09:30 Volleyball og drop-in
12:00 Lunsj
13:00 Volleyball/drop-in fortsetter
16:00 Øving åpen scene
17:30  Leirråd
18:00 Middag med tunsamling
19:30 Åpen scene (fremføring) 
20:30 Ledersamling
20:30 Miljøtorg
21:30 Ledervolleyball
23:00 Ro

Lørdag 27. juni
08:00 Frokost
09:00 Informasjon fra scena
09:30  Fagaktiviteter 
12:00 Lunsj
13:00 Fagaktiviteter fortsetter
17:00 Hva skjer ‘a?
18:00 Leirråd
18:30 Middag
20:00 Presentasjon av neste års leir
21:00 Ledersamling
21:00 Diskotek og miljøtorg
01:00 Ro

Søndag 28. juni
09:00 Frokost
10:00 Informasjon fra scena
10:30 Trekampfinaler
11:00  Volleyballfinaler
12:30  Avslutningsseremoni 
13:30 Middag og hjemreise

Dagsprogram Følg oss på
Facebook og Snapchat!


