
Velkommen til 
 

          

 

 
 
 

27.01 - 29.01. 2023 
på Strand Leirsted og Gjestegård 

 
På dette kurset skal vi lære om styrets oppgaver, få tips og ideer til hva dere kan 
gjøre i klubben og sist, men ikke minst, skal vi ha det gøy sammen! 

 

 
Styrevervkurset deles etter hvilken rolle du har i styret i klubben: 
 
Det er opp fem ulike kurs: 

• Lederkurs 

• Sekretærkurs 

• Kassererkurs 

• Friluftsheltkurs 

• Styrevervkurs for aspiranter og 1. års junior 
 

Dere som er styremedlemmer, kan velge hvilket verv dere vil lære mer om.  
 
 
Du må ha med deg: 

• Sengetøy, laken og putetrekk - sovepose er ikke lov 

• Varme klær – vi skal ha uteaktiviteter! 

• Skrivesaker 

• Toalettsaker 

• Lommepenger 

• PC for de som skal på Kasserer kurs 
 

Deltakeravgiften er på kr. 1.800,- pr. deltaker. 
Det dekker kurs, opphold og all mat. 

 
Vi starter kl. 18.00 fredag 27. januar og avsluttes kl. 15.00 søndag 29. januar 

 
 
 

 
 
 



 
Hva er en Friluftsheltkurset:  

Her vil deltagerne få lære seg: 

• Turplanlegging, friluftsaktiviteter, bål, kart og kompass. 

• Kjenne til allemannsretten og dens innhold. 

• Kjenne til viktige prinsipper for planlegging og gjennomføring av 
friluftsaktivitet for mindre grupper. 

Friluftshelt kan være det perfekte 4H-prosjektet for en som kanskje har hatt 
«Friluftsliv» som 4H-prosjekt tidligere, og som nå har lyst til å ta mer ansvar for 
andre. 

En Friluftshelt er et medlem som bidrar til gode friluftsaktiviteter og 
naturopplevelser i klubben sin. Han eller hun kan være med å planlegge aktiviteter 
sammen med klubbstyret eller bidra med kunnskap og kompetanse innen friluftsliv i 
andre sammenhenger hvor det er naturlig. Alle klubber ønsker seg en Friluftshelt! 

Du trenger ikke å ha et styreverv for å delta på Friluftsheltkurset. 

 

 
 

Klubben bør dekke hele eller deler av deltakeravgiften for sine styremedlemmer, og 
det går an å søke støtte hos f. eks.: 

 

 bondelaget 

 bygdekvinnelaget 

 skogeierlaget 
 

 
Påmeldingsfristen er 15. januar 2023 

Dere finner arrangementet og påmelding her på 4h.no/vestfold 
Faktura sendes til klubbene i etterkant. 

 
 

Vi gleder oss til et morsomt og lærerikt Styrevervskurs! 
 

Ved spørsmål, ta kontakt med 4H-kontoret 
tlf: 934 23 192, e-post: anita.nilsen@4h.no 

 

https://4h.no/vestfold/arrangementer/styrevervskurs-2023?instance=0

