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Hilsen fra fylkesstyreleder 

Kjære alle 4H-ere, 4H-foresatte og klubbrådgivere!  

Vi har lagt bak oss et aktivt år med mye fine aktiviteter og arrangement i klubbene. Jeg er 
også fornøyd med oppslutningen om 4H Oppland sine arrangement som styrevervskurset 
arrangert på Hadeland, Storkurset på Valle, fylkesleiren på Gålå og til sist FIXIT kurset på 
Hjerleid.  

For mange var det første gangen de de deltok på kurs og leire, og jeg håper de gode 
erfaringene fører til enda større oppslutning i året som kommer.     

Tusen takk til dere klubber som stiller opp som tekniske arrangører både av styrevervskurs, 
Storkurs og fylkesleir. Jeg vil også sende en takk for godt samarbeid og støtte fra 
alumnklubben OPAL 4H som stod for den vellykkede raftinghelga i Sjoa for våre eldste 
medlemmer i september.  OPAL 4H er en ressurs som er viktig for både 4H Oppland og 
klubbene våre, og håper mange av plakettmottakerne vil fortsette der.    

Vi er i ferd med å komme tilbake til normal aktivitet, og håper på tilvekst av både nye klubber 
og mange nye medlemmer i 2023 og årene framover. Etter å ha fulgt med aktivitetene dere 
deler på sosiale medier, omtaler i lokal aviser, erfaringer fra høstfestbesøk, møter og 
samtaler, er jeg imponert over aktiviteten og miljøet dere har i klubbene.  Der ligger det beste 
grunnlaget for å få med seg flere.      

Utfordringen er å nå fram til nye grupper av familier med barn og unge som kjenner lite til det 
flotte og allsidige aktivitetstilbudet dere faktisk har i kommunen dere bor. Vi må bli synligere 
som er viktig mål i handlingsplanen vår. Her vil 4H Oppland kunne bidra med opplæring, 
hjelp og tips til hvordan vi kan jobbe med rekruttering.  Vi vet at dette kan være krevende, 
men med tålmod og felles innsats er jeg optimistisk for framtida.  

Vi har mange flinke og erfarne klubbrådgivere som gjør en stor innsats for klubbene sine, og 
det er ikke uten grunn at vi fant hele 4 nominerte til 4H Norge sin Frivillighetspris for 2022 fra 
Oppland.  Det er vi så stolt av!    

Aina Haug Kløvrud fra Skautrollet 4H ble utnevnt som vinneren.  

4H Oppland takker både Aina og de tre andre nominerte: Rønnoug Tvindesæter Øverli fra 
Tingelstad 4H, Monica Aschim Kornum fra Jevnaker 4H og Miriam Dammen Haugen, 
Ildjarnstad 4H for innsatsen.  

Vi har etter 4 års jobbing fått gjennomslag for at Jevnaker 4H og Harestua 4H selv kunne få 
velge hvilket 4H fylke de ville tilhøre og fremme søknad til 4H Norge om dette. Rett før jul 
gikk dette i orden, og det er en stor glede å ønske disse to klubbene tilbake 4H Oppland 
igjen fra 2023. 

Jeg vil også takke fylkesstyret for innsatsen i året som har gått. Selv om de fleste møtene 
våre er digitale har vi hatt aktive diskusjoner på møtene og lykkes med å få i gang igjen de 
faste aktivitetene våre, og hvor flere av dere har tatt på dere oppgaver på disse.    

2022 viser at vi har lært å utnytte sosiale medier og digitale kommunikasjonsløsninger som 
teams enda bedre. Vi ser at slik møteform er kommet for å bli. Det gjør det lettere å samle 
klubbrådgivere og klubbstyrer til møter og små temakurs gjennom året. Der kan vi dele 
erfaringer, inspirere hverandre og drøfte aktuelle saker, og være et supplement til mer 
tradisjonelle fysiske samlinger og arrangement.  Der kan også dere 4H-ere dele erfaringer og 
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holde kontakt og pleie vennskapsbånd på tvers av klubber og geografi. Gjennom 4H får 
mange venner for livet.  

Til slutt vil jeg oppfordre dere på årsmøte til å bruke stemmen deres. Det er på årsmøtet det 
blir bestemt hva det skal prioriteres å bruke penger på, og hva fylkesstyret sammen med 
ansatte skal jobbe med i det kommende året. Våg å gå på talerstolen og del dine meninger. 
Vær aktiv under generaldebatten.   

Handlingsplanen og årsplanen håper jeg dere i dag snakker om. Det er disse som skal ligge 
til grunn for arbeidet gjennom hele 4H-året. Det er dere som er medlemmer som bestemmer 
hva som skal skje i 4H Oppland.  

.  

 
Hilsen fylkesstyreleder 

 

Guri Årnes  

 

 

Fra fylkesstyresamlingen 
på Hunderfossen. 

Fra 4H Oppland sitt 
fylkesstyre deltok: 
Maren Halvorsrud, 
Halvor K. Grønhaug, Guri 
Årnes, Ingebjørg Ulset 
og Turi Elise Kaus 
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Fylket 

Fylkesårsmøtet 

Årsmøtet i 4H Oppland ble avholdt på Norsk Vegmuseum, Hunderfossen lørdag 13. mars 
2022 kl. 11-16.00.  

Fylkesstyreleder Guri Årnes åpnet ved å ønske alle velkommen, samt å gi ordet videre til 
ordstyrer. 

Ordstyrer Ingri Grønningsæter Silli orienterte om omstendighetene rundt årets digitale 
fylkesårsmøte, samt gjennomføringen av møte.  

Det var 25 delegater med stemmerett, 7 observatører.  

Det deltok 2 gjester/andre. 

I årsmøtet var 11 4H-klubber representert, årsmøtet var dermed vedtaksdyktig da 
minst 1/3 av klubbene var representert.  

Generaldebatt  

 Ingebjørg Ulset innledet til debatt. 

 Det var 11 innlegg. 

Innkomne saker 

 Fylkesstyret hadde sendt inn to innkomne saker 

1. vedtektsendring 
2. Nordisk leir  

Begge sakene ble enstemmig vedtatt som framlagt  

Handlingsplan 

 Handlingsplanen for 2022 ble godkjent. 

 To som hadde innlegg 

Årsplan 

 Det var 8 stykker som tok ordet i debatten 

 Det handlet om hengekøyecamp i forbindelse med Under Åpen Himmel 2023 

 Det settes inn en årlig seniorhelg på årsplan for 2022 og 2023 

 Dato for styrevervskurset sendes på høring til instruktørene før dato vedtas   
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Fylkesstyret 

4H Oppland har hatt følgende sammensetning i 2022: 

Styret 
Guri Aarnes   leder           Skautrollet/Strandly 4H (Lillehammer) 
Synnøve Bratvold Rotnes      nestleder        Jevnaker 4H/OPAL 4H (Jevnaker)  
Espen Strømsnes                                         Skautrollet 4H (Vestre Toten) 
Ingebjørg Ulset    Tingelstad 4H (Gran)  
Eline Wassrud                                               Lia 4H (Sør-Fron) 
Alina Isum      Laugen 4H (Nord-Fron) (permisjon ½ år)  

Vararepresentanter 
1. vara, Maren Halvorsrud   Sølvpilen 4H (Østre Toten) 
2. vara, Halvor Killi Grønhaug  Hedalen 4H/Opal 4H (Sør-Aurdal)  
 
 

Ordfører i årsmøtet 
Ingri G. Silli     OPAL 4H/Kvikk 4H (Nord-Fron) 

Varaordfører 
Tåle Willerud     OPAL 4H/Sølvpilen 4H (Østre Toten)  

På fylkesårsmøtet ble leder, styremedlemmer, varamedlemmer og ordførere valgt. Styret 
konstituerte seg på første styremøte.  

Fylkesstyret har hatt 9 styremøter i 2022. Det er behandlet 48 saker. Det var godt å kunne ha 
fysiske møter igjen, men 7 av 9 møter ble gjennomført på teams. Vi hadde fysisk styremøte 
under fylkesleiren og regionsamlingen på Hunderfossen.   

Vi har jobbet ut ifra handlingsplanen og årsplanen. Vi har hatt søkelys på hvordan vi kan ta 
vare på medlemmene våre dette året og få opp igjen deltakelsen på 4H Oppland sine egne 
arrangement. Vi erfarte at det var mange medlemmer som deltok på Storkurs og Fylkesleir 
for første gang og dro hjem med gode minner og erfaringer som vi håper smitter til enda 
større deltakelse framover.  

Felles julestyremøte med 4H Hedmark utgikk i år.  

I september var det en felles samling på Hunderfossen for fylkesstyrene i Hedmark, 
Trøndelag og Oppland.  

Ansatte 

Turi Elise Kaus har vært organisasjonsrådgiver. Regionkoordinator har vært: Marte Olimb 
fram til 31. mai. Fra 1. juni har Trine Walleraunet vært konstituert.   

Per Erlend Enebo ble ansatt som prosjektmedarbeider fra sist i november i 50% stilling.  

Fra november 2021 til etter styrevervskurset har Ingebjørg Ulset vært engasjert på 
timesbasis med styrevervskurset.  
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Æresmedlem 
Kristian Haave fra Sør-Fron ble utnevnt til æresmedlem under 4H Norge sitt landsmøte på 
Nordfjord Folkehøgskole i juli.  

Han har gjennom mange år vært en ildsjel og pådriver for 4H, både på Sør-Fron, i Oppland 
og i landet. Han har vært fylkesstyreleder, leder landsleirkomiteen i 2002, valgkomiteen i 4H 
Norge. Deltatt på utrolig mange leire lokalt, fylket, nasjonalt og internasjonalt. Vært på USA 
utveksling for å nevne noe.  

Få har lagt ned så mange timer i 4H som Kristian og det var et meget beveget æresmedlem 
som tok imot utmerkelsen på landsmøtet av styreleder for 4H Norge, Martin Holmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frivillighetens år 
I forbindelsen med frivillighetens år i 2022 opprettet 4H Norge en 
egen frivillighetspris.  

Etter nominasjonsfristen var ute viste det seg at det var hele fire 
nominerte klubbrådgivere fra Oppland av totalt 27 nominerte.  

De fire var: Monica Kornum, Jevnaker 4H, Rønnoug Tvindesæter 
Øverli, Tingelstad 4H, Miriam Dammen Haugen, Ildjarnstad 4H og 
Aina Haug Kløvrud, Skautrollet 4H.  

Vinneren av 4H Norge sin frivillighetspris ble Aina H. Kløvrud. 4H 
Oppland gratuler prisvinneren og de nominerte.  

 

 

 

Aina Haug Kløvrud, Skautrollet 4H  
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4H-klubbene 

Ved utgangen av 2022 var det 19 aktive 4H-klubber i Oppland. 
Smørøye 4H på Dokka og Fjellblomen 4H på Dovre har ikke 
hatt aktivitet i 2022 og er satt inaktiv. I tillegg kommer 
alumnklubben OPAL 4H. Valstad 4H-gård har en egen 
kløvermedlemsgruppe tilknyttet Furustrand 4H. Lia 4H, Liv og 
Leik 4H og Innsats 4H har felles aktivitetsplan og felles 
kløvergruppe.  

Det ble ikke startet nye 4H-klubber i 2022.  

Medlemsveksten vi hadde i 2021 snudde og vi gikk fra 456 
medlemmer ved nyttår til 409 ved utgangen av 2022. Dvs. en medlemsnedgang på 47 
medlemmer. 

Medlemmene fordeler seg på medlemmer, støttemedlemmer, kløvermedlemmer og alumner.  

Det var 8 klubber med medlemsvekst i 2022. OPAL 4H med 15, Ihle 4H med 6, Tingelstad 
4H med 5, Grane 4H med 4, Ildjarnstad 4H med 3, Skautrollet 4H med 3, Tromsa 4H med 2.   

Jevnaker (Toso 4H) og Harestua 4H tilhører Buskerud og Akershus administrativt og teller 
ikke med i medlemstallet til 4H Oppland. Men de deltar på aktiviteter i Oppland.  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Hovedmedlem 504 511 510 478 430 442  335 303 248 254 224 
Søskenmedlem 198 202 211 202 173 150  109 106 84 81 70 
Alumn 40 39 37 30 34 33  46 52 52 43 41 
Kløvermedlem 1 10 8 5 3 21  32 20 27 53 56 
Støttemedlem     1 7  21 29 25 25 18 
Arrangementsmedl          1 0 0 
Sum medlemmer 838 852 863 793 641 653 572 544 511 437 456 409 
Klubbrådgivere 95 90 96 77 91 91  78 67 64 63 55 
Sum inkl. 
klubbrådgivere 

    732 744  622 
578 501 519 464 

Antall klubber 36 36 37 35 34 33 33 29 26 23 23 19 

 
Aktivitet i klubbene 

Etter to krevende år var det godt å komme i gang igjen med aktivitet i klubbene. Det ble en 
forsiktig start fram til vi i februar fikk vite at nå åpnet samfunnet opp igjen. Mange klubber 
hadde gode og varierte tilbud under pandemien som gjorde at overgangen til normal aktivitet 
ikke ble så stor. 4H-dagen var det mange som sov ute, enten alene eller sammen med 
klubben. Mange hadde felles overnattingstur før sommeren der vi ser at hengekøyer 
begynner å bli veldig populært.  

Det er inspirerende å lese om all den gode og varierte aktiviteten som gjennomføres i 
klubbene.  

Loddsalg  

Den klubben i fylket som selger flest lodd per medlem mottar 5 000 kr som premie. Den 
klubben i landet som selger mest av alle 4H-klubbene vinner 15 000 kr. 

Tingelstad 4H i aktivitet med å stable 
vedkubber  
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Alle klubber mottar 15 lodd per medlem over 10 år (alumner og klubbrådgivere teller ikke 
med i loddkvoten). I 2022 var det ingen klubber som bestilte ekstralodd. Dermed ble det 
ingen fylkesvinner som mottok 5000 kr.   

Totalt ble det solgt 4 080 lodd i Oppland i 2022, mot 4 680 lodd i 2021. Dette loddsalget ga 
for 2022 4H Oppland 16 711 kr mot 20 315 kr i 2021. Det ble i snitt solgt 15 lodd per medlem 
i fylket.  

Loddsalget er en av mange viktige inntektskilder til 4H Oppland. Klubber som bestiller ekstra 
lodd, tjener 10 kr per lodd. De er fine å ha med på stand og når dere skal være synlige i 
klubben. Loddfortjenesten til fylket er nesten halvert siden 2019.  

 

 

Jubileum i klubbene  

I 2022 var det to klubber som hadde jubileum:  

- Laugen 4H (20 år) 
- Jevnaker 4H (20 år)  

Jevnaker 4H markerte sitt jubileum på våren. Laugen 4H på høstfesten.  

Begge 4H-klubbene fikk gave og diplom fra 4H Oppland.  

 

Mange møtte fram da 
Jevnaker 4H markerte sitt 
20-års jubileum på 
Bøndernes Hus.  

(foto: Monica Kornum, 
Jevnaker 4H)  

 

 

 

4H-gårder 

Det er to 4H-gårder i fylket. 

 Vestgarn Wien 4H-gård (Gran)  
 Valstad 4H-gård (Øystre Slidre) 
 Aanekre 4H-gård på Sør-Fron ble avviklet som 4H-gård i 2022.  

Vestgarn Wien på Gran ble godkjent som ny 4H-gård i 2022. Grane 4H har mye av sin 
aktivitet på 4H-gården. De har også et tilbud til de andre 4H-klubbene på Gran. Bl.a. har det 
vært gjennomført et motorsagkurs på gården.  

Furustrand 4H benytter seg av Valstad 4H-gård og har hatt klubbprosjekt der de har pusset 
opp klubblokale i fjøset. De har også hatt et tett samarbeid med Øystre Slidre 
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Bygdekvinnelag. Sammen med de andre faglaga i kommunen arrangerte de Gøy på Landet i 
september. Medlemmene i Furustrand 4H viste fram sine prosjekter og hadde høstfest under 
Gøy på Landet.  

 

 
 

 
 

 

 

 

Kurs og leirer 
Kurs 

Styrevervskurs 

21.-23. januar ble styrevervskurset gjennomført på Gran ungdomsskole med Tingelstad 4H 
og Jevnaker 4H som teknisk arrangør.   

Det deltok 39 stykker inkl. kursholdere. Disse var fra 8 klubber i fylket. Det ble gjennomført 
kurs for leder/nestleder, kasserer, sekretær, styremedlem og friluftsliv.  

Ingebjørg Ulset koordinerte kurset. Instruktører var: Anne Randine S. Dobloug og Jan Rikard 
Aas (sekretær). Mia F. Kvandalsvoll og Inger Siksjø (kasserer).  Kristin Alfstad og Mara 
Kähler (styremedlem), Karoline Valdem (leder). Siri B. Kvandalsvoll og Oliver Kvarberg på 
(friluftsliv).  

Storkurs  

1.-3. april var det igjen storkurs på Lena/Valle VGS på 
Lena. Det var 83 deltakere fra 15 klubber.  

Kursene som ble gjennomført var volleyball, friluftsliv, 
metallstøping, drone og hogstsimulator, kakepynting, 
redesign og omsøm. 

 

FIXIT – kurs i tradisjonshåndverk på Hjerleid 

18.-20. november gjennomførte vi årets FIXIT kurs på Hjerleid. Kursholdere var elever og 
lærlinger på handverkskolen på Hjerleid, Dovre. 17 4H-ere hadde en lærerik helg.  

Et Kløvermedlem koser med kaninene på 
Valstad 4H-gård  

Foto: Valstad 4H gård 
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Kurset fikk støtte fra 4H Norge sitt prosjekt «Leik og Lær 
i naturen» og kulturmidler fra Innlandet Fylkeskommune. 
Takket være denne støtten lot det seg gjøre å arrangere 
kurs til en redusert deltakeravgift. Tema for det som 
skulle lages var «bruksgjenstander til bruk på tur i 
naturen». Fredag tvinnet alle en snor som de kunne 
bruke på spekefjøla som de lagde senere i helga. Lørdag 
ble gruppa delt i tre der de enten smidde eget grillspyd, 
lagde spekefjøl som ble malt med pigmentmaling som de 
måtte blande selv. Den siste bolken var å hule ut en 
trestamme som de kunne fylle opp med fuglemat. Det er 
artig å se hvordan medlemmene koser seg i praktisk håndverk.  

 

Skogbruk 

Det har blitt gjennomført flere motorsagkurs i fylket. Instruktør var en av Skogkurs sine 
ansatte som har kompetanse på å gjennomføre disse kursene. Deltakerne fikk 
kompetansebevis på fullført opplæring.  

Det var også motorsagkurs på fylkesleir og skogbruksrelatert kurs der bruken av drone som 
verktøy for kartlegging av skog ble vist på Storkurset. Der ble det også brukt Lena/Valle VGS 
sin hogstsimulator.  

Dette arbeidet er mulig via støtte fra Glommen-Mjøsen Skog og de fylkesinntrukne 
rentemidlene på skog som vi får fra Statsforvalteren.  

 

 

Leirer 

Fylkesleir  

Gålå – 23.-26. juni 

Sør-Fron klubbene: Lia 4H, Liv og Leik 4H og Innsats 4H sto som teknisk arrangør av årets 
fylkesleir som ble holdt på Gålå skistadion.  

Det var totalt 139 deltakere som fordelte seg på 104 4H-ere, 22 ledere fra klubbene og 13 
arrangører.  

 

Utviklingen av antall deltakere på fylkesleir  

 

2011 
Hedalen, 
Sør-Aurdal 

2012 
Thune 
Skole, Eina 

2013 
Brennabu 
Valdres 

2014 
Ringebu 

2015 
Harestua 

2016 
Merket 

2017 
Eina  

2018 
Hedalen 

2019 
Saksumdal 

2020 og 
2021 
avlyst 

2022 
Gålå, Sør-
Fron 

337 337 277 312 260 161 203 183 181  139 
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Fredag var det turdag ned til Gålåvatne. Der var det ulike vikingaktivitet 
som deltakerne kunne delta på. Det var rotur med vikingbåten «Ormen 
Lange», det var matlaging og leker.  

Lørdag var det mange ulike aktiviteter som leirdeltakerne deltok på. 
Paintball, sminking, volleyball, blomsterdekorering, kanopadling, 
fotografering, motorsag, fisking, sykkeltur, fjelltur, førstehjelp, 
hoppetau, klatring, innebandy, badeland, vennskapsbånd.  

Søndag var det finaledag med volleyball og tautrekking.  

Vinnerlaget i volleyball for aspirant og junior ble Jevnaker 4H. I 
seniorklassa vant et mikslag med representanter fra Laugen 4H, Liv og 
Leik 4H, Innsats 4H og Tromsa 4H. I tautrekking var Sør-Fron Miks 
vinnere.  

 

 

 

Landsleir  

Årets landsleir ble arrangert på Fjordhestgården i Breim, Sogn 
og Fjordane.  

Hovedleder var Ingebjørg Ulset fra Tingelstad 4H og 
fylkesstyremedlem. For å være to ledere betalte fylket for leder 
nr. 2, Monika Swigon fra OPAL 4H.  

Variert program og vær satte ingen demper på leirstemningen.  

 

 

Utviklingen av leirdeltakelse på Landsleir og Nordisk leir de siste årene 

 

 

Klubbleire/friluftsliv 

 Vi fikk friluftslivsmidler til ulike tiltak i 2022.  
 OPAL 4H hadde rafting og lavvokos i september ved Sjoa.   
 Klubbene fikk inntil 1000 kr hver etter at de hadde sendt inn kvittering for mat på bål. 
 Vi brukte også av friluftslivsmidlene på fylkesleir og FIXIT-kurset 
 Mange klubber har god tradisjon på å delta under åpen himmel i forbindelse med 4H-

dagen 4. mai.  

 
Fra årsmelding i klubbene er disse opplysningene hentet: Sykkeltur, overnatting ved 
gapahuken, aking, sove ute, skøyter, tur til klatrepark, bading, kanotur, topptur, fisking, 

2010  
Landsleir 
Hedmark 

2011 
Nordisk 
leir 
Danmark 

2012 
Landsleir 
Buskerud 

2013 
Nordisk 
leir  
Vestfold 

2014 
Landsleir  
N.Tr.lag 

2015 
Nordisk 
leir 
Nurmes 
Finland 

2016 
Landsleir 
Bygdø 

2017 
Nordisk 
leir 
Østfold 

2018 
Øksnevad, 
Rogaland 

2019 
Bornholm 

2020 og 
2021 
Avlyst  

2022 
Breim,  
Sogn og 
Fjordane 

79 105 72 64 66 41 75 52 23 35  15 



 
 

13 
 

juleverksted, påskeverksted, bowling, gokart, turndag, flåteferd, snørafting, matkurs med 
Bygdekvinnelaget, tur til Skogbruksmuseet, hundekjøring, blomsterløk, Escaperoom, 
fugleholker, volleyball, bløtkakepynting, skidag, rafting, rebus, kinotur, miljøaksjon, pilketur, 
St.Hans arrangement, matlaging på medlemsmøter, moskusafari, toving  

 

 

 

Studiestøtte 
4H er tilknyttet studieforbundet Natur og miljø. Årlig meldes det inn studieringer på de 
arrangementene vi har. Hovedsakelig knyttet til kurs og opplæring.  

I Oppland ble det gjennomført 14 studieringer med 192 deltakere fordelt på 151 studietimer. 
Noe som ga 14 000 kr til Slidre 4H, OPAL 4H og 4H Oppland.  

Slidre 4H har tradisjon for å melde inn studiering. I 2022 hadde de studiearbeid på Høstfest, 
friluftsliv/førstehjelp/lærdueskyting og forming 

OPAL 4H knytter også sine aktivieter til studiering. De hadde minikurs i turmat på bål.  

4H Oppland gjennomførte disse studieringene: Tradisjonshåndverk X 2, Styremedlem, 
Sekretær, Kasserer, Leder/nestleder, fylkesstyreopplæring, lage styrevervskurs, volleyball, 
drone i skogbruket, friluftsliv i praksis, friluftslivshelt.  

Oppfordrer alle klubber til å opprette studieringer. En får 100 kr per time. Det må være 
minimum fire deltakere som fyller 14 år i 2022 og eldre. Klubbrådgivere kan også inngå i 
disse timene. Hver studiering må ha minst fire timer.  

 

Sparebankstiftelsen DNB 
4H Oppland fikk 69 000 kr til innkjøp av diverse friluftslivsutstyr i 2022. Vi har nå flere tretelt 
med liggeunderlag som klubbene kan låne. Vi har også et stort utekjøkken med to gassbluss 
og bålkjeler samt stekeheller som klubbene kan bruke.  

 

Gjensidigestiftelsen 
Rett før jul i 2021 fikk vi en gedigen julegave. Vi fikk støtte til et to-årig rekrutteringsprosjekt 
med start av nye 4H klubber. Og å jobbe fram mot Nordisk 4H leir.  

I dette prosjektet har vi nå ansatt Per Erlend i en 30% stilling i to år. Vi bruker også andre 
midler slik at han jobber 50%. Bl.a. har vi en 20% ressurs til å jobbe med nordisk 4H-leir fra 
september 2022 og et år framover.  
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Andre arrangementer i fylket 

Plakettfesten 

Ble gjennomført på Honne, Biri, 20. februar for de som skulle mottatt 4H-plaketten i 2020 og 
2021.  

Rigmor Aasrud, Stortingsrepresentant, holdt hilsningstalen og delte ut 4H plaketten.  

Kristin Alfstad fra Furustrand 4H fortalte om sin vei til 4H-plaketten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionmøter 

I september ble det gjennomført regionmøter i Valdres og på Hadeland. Det er en fin måte å 
møte klubbene på og ta opp ulike temaer som klubbene og fylket er opptatt av. Det ble også 
gjennomført et på Teams for de som ikke hadde mulighet til å delta fysisk. 

 

Under åpen himmel – 4H-dagen 

4. mai er 4H-dagen. Også i år var det mange som sov ute i forbindelse med det nasjonale 
initiativet «under åpen himmel».  

Mange klubber har dette på årsplanen og deltar.  

 

Nordisk leir 2023 

Høsten 2022 fikk vi tildelt Nordisk leir 2023. Tiden er knapp fram til leiren. Mye av høsten har 
blitt brukt til å finne leirområde, leirkomite og lage et rammeprogram.  
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Representasjon 

4H Oppland har blitt representert i en rekke styrer og prosjektgrupper i 2022: 

- Turi Elise Kaus er ansattrepresentant i sentralstyret til 4H Norge. 

Dessuten har flere medlemmer fra fylket deltatt på nasjonale kurs og møter i løpet av året: 

- Guri Årnes, Ingebjørg Ulset og Sindre Bygstad representerte 4H Oppland på 
Landsmøtet i Nordfjord i juli. 

- Guri Årnes deltok på landsstyremøte ved Hønefoss i april 
- Ingebjørg Ulset og Eline Wassrud deltok på fylkesstyreopplæringen ved Hønefoss i 

april. 
- Liv Maren Bratvold (Jevnaker 4H) deltok på del 1 av instruktørkurset i november 
- Siri B. Kvandalsvoll og Mia F. Kvandalsvoll (Fjelldronning 4H) deltok på del 3 av 

instruktørkurset i mars  
- Mange klubber fikk besøk på høstfester i år av både ansatt og fylkesstyret 

 

Synliggjøring av 4H 

Presseoppslag i forbindelse med kurs, arrangementer og leirer er viktig for å synliggjøre 4H i 
fylket. Det meste av det fylkeskontoret sender inn til pressen kommer på trykk. Samtidig ser 
vi at en del klubber også sender inn stoff til de lokale avisene. Det er veldig bra.  

Nettsiden vår oppdateres jevnlig, spesielt for å informere om kurs og aktiviteter vi skal ha. 
Nyhetsbrev med aktuell info sendes ut ved behov til alle medlemmene i 4H Oppland.  

Sosiale kanaler som Facebook, Instagram og Snapchat blir brukt til å informere når det skjer 
noe viktig som medlemmene bør få med seg. Klubbene er flinke til å låne kontoene slik at de 
kan vise fram klubbaktiviteter til inspirasjon til andre klubber. Tanken er både å inspirere 
klubbene til flere ulike aktiviteter, men også å vise hvor mye bra som faktisk arrangeres i 
fylket. I den forbindelse ønsker vi oss flere bidrag fra 4H-klubbene.  

Firkløver’n kom ut med et nummer i 2022 med informasjon om fylkesleir.   

 

Internasjonalt 

4H finnes i over 80 land, og i alle verdensdeler. Mange av våre 4H-medlemmer får mulighet 
til å ta del i det internasjonale 4H-miljøet, enten som deltakere på internasjonale utvekslinger, 
kurs og arrangementer, eller ved å være vertskap hjemme i Norge. Her er noen av tilbudene: 
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IFYE-utveksling 

IFYE står for «International 4H/Farm Youth Exchange», og er et 
utvekslingsprogram for ungdommer tilknyttet 4H eller tilsvarende 
bygdeungdomsorganisasjoner. Målet til IFYE-programmet er at de 
som reiser på utveksling lærer å forstå folk og kulturer fra andre land, 
og slik bidrar til gjensidig respekt og at vi lever i en verden uten krig og 
konflikter. De som drar på utveksling bor hos én eller flere 
vertsfamilier, og deltar på deres hverdag. 

I 2022 ble utvekslingsprogrammet avlyst pga pandemien.  

USA-utveksling 

USA-utvekslingen er et gjensidig samarbeid mellom 4H Norge og 4H i USA, med besøk og 
utreise annethvert år. 

Sommeren 2022 var det 16 4H-ere fra USA på utveksling i Norge. Guri Årnes var vertsfamilie 
for en av reiselederne fra USA.    

Studietur til Gambia 

4H Norge samarbeider med 4H Gambia om organisasjonsutvikling både i nord og sør. 
Arbeidet er finansiert med midler fra 4H Norge sitt Solidaritetsfond. Samarbeidet mellom 4H 
Gambia og 4H Norge startet i 1987. Med midler fra TV-aksjonen i 1985 sendte 4H Norge to 
norske 4H-ere til Gambia for å arbeide på en landbruksskole. 4H Norge kom inn i driften av 
et undervisningssenter og etablerte et utvekslingsprogram for 4H-instruktører. Etter 
hvert vokste det fram en 4H-organisasjon i Gambia som i dag har 60 4H-klubber og ca. 2000 
medlemmer. Klubbene har ulike 4H-prosjekter som sauehold, grønnsaksdyrking, 
landsbybutikk, batikk (stoffarging) og jordnøttproduksjon. 

Prosjektene blir drevet av hele klubben, ikke av enkeltmedlemmer slik mange gjør i Norge. 
Foruten 4H-prosjekter, driver klubbene organisasjonsarbeid og dugnadsarbeid i landsbyene..  

Den planlagte turen 2021/22 ble avlyst pga pandemien. Neste mulighet for å delta på 
studietur til Gambia er januar 2023.  
 

Samarbeid i region Innlandet og region Midt 

Vi samarbeider godt i Oppland og Hedmark. I 2017 ble det laget felles mål og visjon for 
regionen framover. Disse ble revidert på felles styremøte i desember 2021.  

 4H Innlandet skal samarbeide godt innad i regionen.  
 4H Innlandet skal starte en klubb hvert år fram mot 2026? 
 4H Innlandet skal børste støv av og beholde de 4H klubbene vi har i dag 

 4H Innlandet skal bli gode på synliggjøring.  
 4H Innlandet skal være gode på foreldrevett.  
 4H Innlandet skal være flinke på inkludering.  
 4H Innlandet skal være best på å si takk.  

Årlig arrangerer vi felles julestyremøte med fylkesstyret i Hedmark, men ble avlyst i år. Det er 
i stedet avtalt et møte våren 2023.  
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Samarbeid med andre 

Statsforvalteren sin Landbruksavdeling (FMLA) 

4H Oppland har hatt et nært samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet og 
landbruksavdelinga. 4H sin jobb er å bidra med rekruttering til landbruket og 
entreprenørskapsarbeid. I tillegg er det lagt vekt på å være med på å skape gode 
oppvekstvilkår som gjør at barn og unge blir interessert og glad i lokalmiljøet sitt. FMLA har 
sittet med en representant i 4H Oppland sitt fylkesstyre. Dette ble avsluttet i 2022. 

I 2022 mottok vi 35 000 kr fra de fylkesinntrukne rentemidlene fra skogen.  

 

 

 

Innlandet fylkeskommune 

4H Oppland har også et godt samarbeid med Innlandet fylkeskommune. Disse støtter oss 
med midler til ulike prosjekter som vi har i fylket. I 2022 har vi mottatt støtte til 
friluftslivsaktiviteter (50 000) og FIXIT kurset (25 000). 

 

Landbrukssamvirket 

Landbrukssamvirket er en viktig støttepartner. 4H har som mål å rekruttere til naturbruk. Det 
skal brukes råvarer fra landbrukssamvirket på alle 4H-arrangementer. Årlig mottar vi om lag 
100 000 kr for å jobbe for økt aktivitet innenfor naturbruk.  

 

Og med dette sier vi tusen takk for et flott og innholdsrikt 4H-år! 
 

 

Fylkesstyret i 4H Oppland, 15. Februar 2023 

Guri Årnes /s/   Eline Wassrud /s/   Ingebjørg Ulset /s/ 
Leder    Styremedlem    Styremedlem 

Espen Strømsnes /s/  Alina Isum /s/    Synnøve Bratvold /s/ 
Styremedlem   Styremedlem    Styremedlem 
 
Maren Halvorsrud /s/  Halvor Killi Grønhaug /s/ 
Varamedlem   Varamedlem   
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VEDLEGG 

Klubbrådgivere, ledere og medlemsutvikling i 4H-klubbene 
 

Klubb  Leder Klubbrådgiver A ‘17 ‘18 `19 20 21 22 Endring 

Fjellblomen 4H nedlagt  8 7 6 5 5   

Fjelldronning 4H Idun B. Kvandalsvoll Ruth Edel Kvålshagen 18 13 13 15 13 10 -3 

Furustrand 4H Knut Erik Ringli Anne Finnbråten 27 18 13 15 15 8 -7 

Grane 4H Stine-Lise Stubbrud Maren Koller 27 15 13 16 17 21 +4 

Harestua 4H 
(Akershus)  

Aleksander Liljeroth Karigrethe Rækstad 
Halvorsen 

26 24 16 9     

Ihle 4H Gunhild Dahle Gunhild Dahle     23 29 +6 

Ildjarnstad 4H Hannah E. Ildjarnstad  Miriam Haugen 56 40 46 52 51 54 +3 

Innsats 4H Magnus Jetlund Agnethe Skattebo 8 8 9 12 19 17 -2 

Jutul’n 4H nedlagt -  9 3      

Kvikk 4H Marie Wistad Mathisen Ingrid Wistad 17 14 16 14 8 5 -3 

Laugen 4H Silje Jakobsen Helene Toxe 27 16 14 13 13 15 +2 

Lia 4H Eline Wassrud Berit Muriteigen 21 18 16 15 16 14 -2 

Liv og Leik 4H Camilla Haugsjordet Ann Kristin B. 
Haugsjordet 

15 15 14 13 12 10 -2 

Maiblomen 4H Johanne Saksum Karen Saksum 24 24 23 13 11 10 -1 

Mjøsnøkken 4H nedlagt  8 0      

Moen 4H Sirine Olsen Kristine B. Nordheggen 40 32 42 39 45 36 -9 

OPAL 4H Caroline Kløvrud - 29 43 52 41 23 38 +15 

Skautrollet 4H Jan Rikard Aas Aina Kløvrud 31 35 19 32 30 33 +3 

Skjold 4H nedlagt  3 2      

Slidre 4H Anja Heggom Kari Hauge 25 23 20 22 14 12 -2 

Smørøye 4H nedlagt - 12 13 11 5 2   

Snertingdal 4H nedlagt - 7 5      

Steinkyrkja 4H nedlagt - 18 15 1 1 0   

Sølvpilen 4H nedlagt  25 16 9 7 2   

Tingelstad 4H Eline Marie Alm Rønnaug T. Øverli 45 45 47 47 49 54 +5 

Torden 4H Emil L. Hansen Ingeborg B. Hagen 1 17 13 16 12 7 -5 

Toso 4H (Buskerud)  Monica Kornum 24 21 22 31    

Tromsa 4H Iver Braastad Ingrid Kjos Braastad 13 29 24 21 21 23 +2 

Åsvang 4H Kine Kampen Framstad Karianne K. Framstad 29 23 24 20 17 14 -3 

Direkte til fylke      3  4  
Harestua 4H og Toso 4H står i lista, men medlemstallet er trekt ut i totalen 
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Plakettmottakere i 2022 
 

Stian Barlund Nicolaisen Fjelldronning 4H Lom 

Alina Isum Laugen 4H Nord-Fron 

Ingeborg 
Thomasdotter 

Toxe Laugen 4H Nord-Fron 

Silje Jakobsen Laugen 4H Nord-Fron 

Camilla Haugsjordet Liv og leik 4H Sør-Fron 

Gunhild Kjos Braastad TROMSA 4H Ringebu 

Marte Brandstad Haug TROMSA 4H Ringebu 

Kine Kampen Framstad Åsvang 4H Vang 

Oda Amundsplass Ildjarnstad 4H Sør-Aurdal 

Odd Steffen Kjensrud Ildjarnstad 4H Sør-Aurdal 

Anders Storruste Ildjarnstad 4H Sør-Aurdal 

Jan Rikard Aas Skautrollet 4H Vestre Toten 

Henrik Strømsnes Skautrollet 4H Vestre Toten 

Sina Marie Blæsterdalen Skautrollet 4H Vestre Toten 

Sigurd Bekken Woldengen Moen 4H Gran 

 

 

 
De som har vært med som klubbrådgivere i 10 år får en inngravert 10-
års vase for innsatsen de har lagt ned i 4H.  

10-års vase ble i 2022 delt ut til  

Anne Kristin B. Haugsjordet, Liv og Leik 4H. (bildet) 

Marit Lien og Karen Saksum i Maiblomen 4H.  

 

 


