
Velkommen på STORkurs! 

 

 

 

Årets STORkurs SØR i Trøndelag  

Selbu 24.-26. mars med Selburosa 4H som vertsklubb, 
åpent for junior og senior. 

Endelig er den her, STORkurshelga dere har venta på. Aldri vært på STORkurs før? Da er 

det jaggu meg på tide, for dette vil dere ikke gå glipp av! Sosialt, lærerikt og moro! De fleste 

kurs vil ha base på ungdomsskolen i Selbu, mens alle sover i Selbuhallen. Det er Selburosa 

4H som er vertsklubb og de har gjort storarbeid med å tilrettelegge for gode kurs, god mat, 

trygge nattevakter og stiller med kiosk og miljøtorg. Vi gleder oss til å treffe dere!      

 

Oppmøte for registrering fredag:  

Selbuhallen fra 17.00 og utover. Adresse: Bellvegen 26, 7580 Selbu.  
 

Påmelding: 

Åpner torsdag 16. februar og følger «Første mann til mølla»-prinsippet. 

Meld dere på kun ett kurs. Finner dere ikke kurset, betyr det at det er fullt 

Påmelding er bindende. Ved sykdom MÅ du ha sykemelding for refundering av 

kursavgift. Kurset må betales med Vipps eller kort ved påmelding. Ingen betaling = 

ingen påmelding. Ta kontakt med fylket om du opplever utfordringer, vi hjelper deg gjerne. 
 

Pris: STORkursets deltageravgift er på 950,- kroner og inkluderer kurs og alle måltider, samt 

kursmateriell og eventuell transport til kurset. Voksenledere betaler 400,- kroner. 

 

Voksenledere: Må ha gyldig politiattest! Velg kurset: Jeg er voksenleder. Hver klubb stiller 

med en leder, men må veldig gjerne samarbeide om voksenleder med andre klubber om 

dere er under 10 deltagere. For hver tiende deltager skal det være en voksen med, er det 

over 10 deltagere må dere altså ha to voksenledere. Det er leders ansvar å ta vare på og 

sørge for at medlemmene har det bra. Dere blir også foresattes kontaktperson denne 

helgen. Vi skal sørge for ei «kaffestue» forbeholdt voksne. Husk å pakk klær til all slags vær. 

 

Dette må du ta med selv: Sovepose, liggeunderlag (dobbelmadrass betyr at du MÅ dele), 

skrivesaker, toalettsaker, håndkle, innesko, et lite smil, godt med uteklær etter været. 

Forøvrig må du også se hva det står at du skal ha med til det kurset du har meldt deg på og 

passende klær til bruk i kurset og ellers under helga. Badeklær (vi har kanskje tilgang på 

basseng, jobber med å få på plass badevakter). 

Om noen er uheldige å bli syke under oppholdet, må foresatte hente barnet sitt selv. 

Påmelding åpner 16. februar via våre nettsider. Påmelding 
STENGER 15. mars kl. 15.00, da må både medlemmer og 
voksenledere ha meldt seg på. Bindende og betaling med vipps/kort. 
Husk at det er FØRSTEMANN TIL MØLLA under påmelding. Er 
ikke kurset tilgjengelig, så er det dessverre fullt. 



Program STORkurs SØR 
Tid Fredag Tid Søndag 

17.00 
18.00 
19.00 
19.15 
20.30 
 
21.30 
23.00 
01.00 

Registrering starter 
Middag - Pizza 
Åpning i kantina 

Felles aktivitet for alle      

Voksenledermøte (Tælet) 
 
Kveldsmat 
Stille i Selbuhallen 
Alle i seng 

 

07.00 
07.30 

 
 
 
 
 
 

08.15 
08.30 
09-12 
12.00 

12.30 

13.00 

Vekking og pakking 
Frokost 
 
Alle må pakke ferdig før kursstart 
og legge bagasjen i «sin» 
garderobe. Vi må ut av 
garderobene senest 15.00. 
 

Morgensamling i kantina 
Voksenledermøte (Tælet) 
Kurs 
Pølse med brød 
Avslutning i Tælet 
 

Vel hjem! 
 

Tid Lørdag  

07.30 

08.15 
08.30 

09.00 

11-12 
15.30 
 
17.00 
18.00 
19.00 
21.00 
23.00 
01.00 

Vekking og frokost 
Morgensamling i kantina 
Voksenledermøte (Tælet) 
Kurs 

Lunsj (påsmurt fra frokost) 
Kursslutt 
 

Middag - Taco 

Felles: Unge kokker     

(Tælet) 

Felles: Trivselsagentsprell     

Kveldsmat 
Stille i Selbuhallen 

Alle i seng 

 
Alle måltider (utenom lunsj) serveres i kantina på ungdomsskolen. 
 

 

 
 

Fredag kveld blir det ankomst, mat, åpning og felles aktivitet for alle. Vi gleder oss til å ha en 

skikkelig fin sosial kveld med dere! 

Lørdag og søndag er det mange kule instruktører som står klare for å lage artige aktiviteter og 

kurs! Husk å møt opp på Felles: Unge Kokker lørdag kveld også. 

 

Selburosa 4H stiller med miljøtorg og kiosk i kantina på ungdomsskolen, og det vil bli tid til 

skravling med nye og gamle venner! Det kan være lurt å ha med mynter og innesko!  

Kiosken tar både kort og vipps (privatnummer kan brukes ved behov). 



 
Informasjon om kursene! 
 
 
 

 

Jeg er voksenleder 

 
Dette kurset skal ALLE voksenledere velge, dere skal ikke velge noen andre kurs. TAKK for at du er med, 

Selburosa 4H og 4H Trøndelag gleder seg til å treffe dere. 

Ta med: Ønsker å plassere dere rundt omkring der det er behov, husk derfor å pakk klær til all slags vær. 

 

 

 

Lær å male på lerret 

 

På dette kurset vil du lære om fargeblanding, komposisjon og det vil være fokus på å 

skape ditt personlige uttrykk. Planen er å male motiv etter bilde på lerret og du vil få god 

veiledning. Else Magdalena Fagerheim som er en anerkjent kunstner i Selbu har stilt sitt 

lokale til disposisjon. Velkommen til Studio F for et spennende kurs.  

Ta med: Innesko, forkle eller t-skjorte du ikke er redd for, samt og drikkeflaske og 

matpakke 

            

Les mer om Studio F her: https://www.facebook.com/elsemor64  

 

https://www.facebook.com/elsemor64


 

Gårdsbesøk på Berge Gård 

 

Hjemme hos Sissel på Berge Gård får dere være med på dyrestell og se rundt omkring på gården der det bor både 

kyr, kaniner, høner, katt og hund. Hun har også 5 kje som skal kjee, og de er akkurat passe store til å leke med. 

Det bruker som regel alltid å være noen kattunger på gården også. Det blir snakk om matkultur og dere får mulighet 

til å bli med å lage mat fra gården. Hvem vet hva mer Sissel finner på.  

Ta med: Fjøsklær og støvler, gode uteklær, drikkeflaske og matpakke 

              

Les mer om Berge Gård i lykkelandet Selbu her eller søk de opp på Tik Tok: 

https://www.xn--bergegrd-f0a.no/ 

 

 

Lykkemat 

I hjertet av Selbu finner du Lykkemat, de har takket ja til å ha et kurs på sitt storkjøkken og gleder seg til å vise dere 

innsiden av et spisested som går så det synger. Har du en fremtidig kokk eller restaurantspire i deg, eller bare vil se 

hvordan det er å jobbe i et storkjøkken? De som driver Lykkemat er en gjeng med omtanke og engasjement rundt 

urkorn og bevaringsverdige sorter av korn, og kommer helt sikkert til å lære deg noe du ikke visste fra før. Nevnte 

jeg at det jobber en Michelin kokk der, de leker ikke mat på Lykkemat.  

              

Ta med: Noe å skrive på/med, innesko, forkle, hårstrikk for de som har langt hår, drikke og matpakke 

Les mer om Lykkemat her: https://www.lykkemat.no/ eller følg de på Instagram 

 

 

https://www.bergegård.no/
https://www.lykkemat.no/


 

 

 

Ut av Komfortsonen! 

Bli med på en kombinasjon av Kompani Lauritzen og 

Mesterens mester med Tove Storhaug. I løpet av økta vil du 

bli utfordret på både fysiske og mentale oppgaver. Det vil 

legges vekt på mestring, teambuilding og samarbeid. Dere 

vil måtte jobbe som lag, men også individuelt. Vi kommer til 

å tilbringe mesteparten av dagen utendørs, i skog og mark. 

På slutten av dagene vil det bli en liten bolk om kosthold og 

fysisk aktivitet. 

Ta med: Klær og sko etter vær, drikkeflaske og matpakke 

 

 

 

 

 

 

Topptaukurs med Selbu Klatreklubb 

På dette kurset vil det bli både teori og klatring. Vi kommer til å kjøre et fullverdig topptaukurs der du lærer alt du 

trenger for å kunne ta topptakortet ved endt kurs. Topptaukort er et ferdighetsbevis for de som vil sikre noen på 

topptau på innendørs klatrevegger. Selve beviset/Topptaukortet må du betale for selv i ettertid (300,- kroner) ved å 

gå inn på brattkompetanse.no og registrere deg, dette dekkes ikke av kursavgiften for STORkurset (den dekker 

selve topptaukurset). 

Ta med: Treningsklær og varme klær til når dere står stille, drikke og matpakke. 

  

 

 

 



 

Trearbeid 

 

Har du lyst til å skape noe, sage noe, hamre noe og pusse noe? Da er dette kurset for deg. Det vil bli lagt opp til at 

dere kan gjennomføre ett eller flere prosjekter i løpet av helgen. Kanskje har du lyst på en fast plass til telefonen 

din, en moro boks for å ha toalettpapiret i, en fin eggeplanke eller en klassisk fuglekasse. Velkommen til 

småsnekkering i en kjempeflott sløydsal i Selbu.  

(Bilder lagt ved for å visualisere mulige inspirasjonsprosjekter). 

Ta med: Klær du ikke er redd for, innesko, drikkeflaske og matboks 

         

                             Harp Design CO                              https://diywoodworkingnews.blogspot.com                          Vilignum 

 

 

 

 

Scrapbooking kort 

Har du hørt om scrapbooking? Her får du muligheter til å bruke både big shot maskin, sidekick og andre kule 

effekter når du skal få lage kort med tema. Du skal lage et kvikklunsjkort og et sjokoladekort i løpet av helga, blir du 

ferdig med disse to så har Berit Karin Lysholm andre ting du kan gjøre også, for eksempel bøttekort og 

bryllup/bursdag/konfirmasjonskort. 

Ta med: Egne bilder om ønskelig (til kortbruk, ca 5x5 cm motiv), innesko, drikkeflaske og matpakke 

             

 

https://diywoodworkingnews.blogspot.com/


 

 

 

 

Volleyball 

 

Volleyball er obligatorisk på STORkurs og vi har fått med oss Eric 

Andrè fra NTAK. På kurset skal vi gå gjennom alle de 

grunnleggende teknikkene innen volleyball. Det vil også bli litt ball-

lek. Kurset passer både for nybegynnere og dere som kan 

volleyball fra før. For å ikke ha så lang økt på lørdagen, har vi 

tilgang på basseng de to siste timene, kanskje får vi til litt ballspill i 

vannet også.  

 

Ta med: Drikkeflaske og matpakke, treningsklær og innesko for 

hall uten svart såle, badeklær og håndkle 

 

 

 

 

 

 

Folkehøgskoleelev for ei helg på Peder Morset folkehøgskole 

Vi er en folkehøgskole som har fokus på omvendt integrering. Og nå kan du få muligheten til å oppleve glede, 

begeistring og mestring. På folkehøgskole er det aktiviteter alle hverdager og helger. Denne helga har vi jente- og 

gutte- prosjekt, og frivillig hyggekveld på kvelden. Aktiviteter kan være skolekjøkken, aktiviteter i gymsal, basseng, 

uteaktiviteter, formingsaktiviteter, teambuilding, dans og sang. Her kan du velge selv og oppleve mye på kort tid. 

Ta med: Gymtøy, bassengtøy, klær for å være ute. 

Les mer om skolen her: https://pedermorset.no/  

                

 

 

https://pedermorset.no/


 

 

 

 

Seniorkurs 

Visste du at du kan fortsette i 4H etter at du 

har fått plaketten? Her får du bli kjent med to 

av NTAK`s aktive alumner for å høre hva du 

kan gjøre i 4H etter å ha mottatt plaketten. 

Det blir også masse leking så klart, og en tur 

i bassenget for de som vil.  

 

Åpent kun for seniorer. 

 

Ta med: Godt humør, badeklær og håndkle, 

drikke og matpakke 

 

 

 

 

Friluftsliv - Juniorkurs 

 

Velkommen på friluftslivkurs med våre 

dyktige friluftsalumner! 

I løpet av helgen vil dere være gjennom en 

rekke ulike temaer og aktiviteter som er 

friluftslivrelatert. Blant annet teambuilding, 

aktiviteter som bygger på samarbeid og 

kreative løsninger. Mat på bål, aktiviteter 

om bålfyringsmetoder og spennende mat 

på bål. Kreativitet i naturen, aktiviteter med 

å lage ting/kunst, leirplass og sporløs 

ferdsel. Samt andre aktiviteter der man 

lærer grunnleggende friluftsferdigheter.  

 

Åpent kun for juniorer. 

 

Ta med: God humør og uteklær etter været (lue og votter), sitteunderlag, drikkeflaske og matpakke 

 

 

 

 

 



 

 

Unge kokker 

Har du hørt om Unge kokker? Vel, forbered deg på et fantastisk inspirerende og moro matkurs. På lørdag blir det 

matgledekurs og på søndag blir det smart bålmatkurs. 

Matgledekurs med sus:  

Liker du å lage mat og er kreativ? Eller er du litt nysgjerrig på mat og liker å være sammen med gode venner. På 

matgledekurset så lager du fargerike smoothies, 4H pizzan og mye annet godt. Etterpå så kan du motivere 

venneflokken, foreldrene eller kjæresten med kokkeferdighetene dine. Eller bidra med aktivitet i egen klubb.  

    

Smart bålmatkurs: 

Her lærer du hvordan du enkelt kan lage smarte og smakfulle matretter på bålet.  
Det er gøy, og du kan etter kurset enkelt lage maten på tur sammen med venner, hjemme, og i klubben. 

                    

Ta med: Noe å skrive på/med, innesko, forkle, hårstrikk for de som har langt hår. Uteklær til å ha på ute ved 

bålpanna (dere får nærmere beskjed på kurset når dere skal ut) 

 

Håper vi ses! 

Hilsen Selburosa 4H og 4H Trøndelag 

 

 

Er det noe du lurer på så send en sms til Gunnhild Husdal Landrø på 

tlf. 952 02 169 eller send e-post til gunnhild.h.landro@4h.no  /  4htrondelag@4h.no 

mailto:gunnhild.h.landro@4h.no

