
 

 

Storkurset er en sosial 
og faglig møteplass for 
alle 4H-ere født i 2011 

og eldre. 

Begrenset antall 
plasser. Førstemann til 

mølla på kurs og 
fagaktiviteter   

       

Påmelding starter 1. 
mars.  

Påmeldingsfrist 
11. mars. 

 

 

 

 

 

Er du klar for vårens morsomste 
helg? Vi lover god stemning, 
fantastiske mennesker og gode 
kurs. I år kan du velge mellom ni 
forskjellige og spennende kurs i alt 
fra styrkeløft til kokkekamp, 
sying/søm til volleyball! 
 
Storkurset arrangeres i tradisjon tro på 
Lena/Valle Videregående Skole. 
Lena/Valle VGS er en naturbruksskole 
som 4H Oppland har hatt et godt 
samarbeid med i årevis. Flere av 
kursholderne vil være lærere fra 
Lena/Valle.  
Storkurset er et tilbud til alle som fyller 
12 år i 2023 og eldre.  
 
På Lena/Valle ligger dere på flatseng i 
klasserommene. Plassen er begrenset, 
derfor oppfordrer vi dere til å ta med 
minimalt med utstyr og madrasser som 
tar liten plass. (ikke doble madrasser). 
 
 
 
 
 

Vi trenger hjelp av voksne på kurset. 
Klubber med seks deltakere eller flere 
må ha med en voksenperson som kan 
være med (kurset er gratis for dere og 
dere får et eget rom.)  
 
Det er prinsippet om førstemann til 
mølla som gjelder for de ulike kursene. 
Finner du ikke det kurset du ønsket 
deg når du melder deg på, er det 
allerede noen andre som har tatt 
plassen din og du må velge noe annet. 
 
Pris for kurset er kr 1000,- og betales 
ved påmelding. Deltakeravgiften 
dekker alle måltider og fagkurs. 
 

 



 

 

Oppmøte  
Fredag fra kl. 18.00 og avslutning 
søndag ca. kl. 13.00  
 
Fredag: sosialt samvær 
Lørdag: kurs og tema- middag med 
Kle deg i forbokstaven i navnet ditt! 
Søndag: Hvordan skal vi bli flere i 4H? 
Gjennom workshop med ulike 
aktiviteter skal dere jobbe fram ulike 
metoder for å få klubben både 
synligere og større.  

 
Detaljert program blir sendt til hver 
enkelt deltaker og lagt ut på nettsiden.  
Hvordan kommer du deg til Valle? Vi 
setter opp en buss fra Vinstra i 
Gudbrandsdalen med forbehold om at 
det er nok påmeldte (min 12.stk). 
(bussen blir fakturert i etterkant). Ved 
færre påmeldte og fra Valdres er det 
greit kollektivtilbud fra hele fylket til 
Gjøvik og ringruta videre.  

 

Praktisk info: 

 Ta med klær og utstyr til den 
aktiviteten du skal på 

 Ta med sovepose, 
liggeunderlag, toalettsaker, 
innesko. 

 Ta med lommepenger (små 
sedler) – det er egen kiosk, da 
det ikke er lov å gå til Lena 
sentrum. 

 Det er dusjfasiliteter på 
skoleområdet  

 

Regler: 

 Det er ikke lov å forlate skolens 
område 

 Ikke rør noe av skolens 
elektroniske utstyr.  

 All databruk blir overvåket. Bruk 
kun lovlige sider.  

 La andres saker være i fred 
 Forhold deg til den 

informasjonen som blir gitt av 
kursets ledere og ansvarlige.  

 Nulltoleranse på tobakk, alkohol 
og energidrikk 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Smiing (6 stk) 
Bli med Sigurd å lær hvordan du 
bruker essen og kunsten med å 
smi mens jernet er varmt! 

Styrkeløft (15 stk) 
Ole Petter og kameratene på 
Lena Styrkehus tar deg med inn 
i treningens verden og lærer 
bort teknikker og treningstips! 

Sykurs (6 stk) 
Lene lærer deg hvordan man 
bruker symaskina, så du kan 
lage og reparere dine egne 
klær! 

Det var en gang…. (10 – 15 stk) 
Du har sikkert noen fantastiske opplevelser fra 4H! Hilde Johanne Aafoss er en profesjonell forteller. Hun  

kommer til å fortelle noen flotte historier og Hilde Johanne håper at du skal bli HELT RÅ til å fortelle om dine 
4H historier til andre, når du har lært noen gode triks, slik at ALLE som hører fortellingene dine får lyst til å bli 

med i nettopp din 4H klubb!  
Å få med flere i klubben din er viktig, slik at du kan fortsett å gjøre det nettopp du er glad i! 

Friluftslivkurs (15 stk) 
Villtotningen Villmarksklubb 
lærer deg triks og tips slik at du 
kan bli en skikkelig villmarking! 

Hogst- og traktorsimulator + Stell og vedlikehold av motorsag (12 stk) 
 Mens en gruppe lærer seg hvordan man skal ta vare på motorsaga si, blir en annen gruppe utfordret i hogst-  

og traktorsimulator! 
Etter lunsj bytter gruppene. 

Kokkekamp (10 stk) 
Profesjonelle kokker instruerer 
deg og din gruppe, så dere kan 
være med å konkurrere om å 
lage den beste maten! 

Dyrestell (10 stk) 
Bli med og lær hvordan et stell i 
kufjøset og sauefjøset gjøres! 
Se også hvordan et 
biobrennselanlegg fungerer! 

Volleyball (14 stk) 
Stein lærer bort ulike slag og 
teknikker, som gjør deg til en 
«proff» før 
volleyballturneringer senere! 


