
Velkommen på STORkurs! 

 

 

 

Årets STORkurs NORD i Trøndelag  

Frosta 21.-23. april med Frosta 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 Frosta skole, hvor overnatting også vil være. Det er Frosta 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:  

Frosta skole fra 17.00 og utover. Adresse: Alstadvegen 133, 7633 Frosta. 
 

Påmelding: 

Åpner onsdag 15. mars 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: Matboks til lunsjsmøring, 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 15. mars via våre nettsider. Påmelding STENGER 
12. april 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. 



Trivselsregler på STORkurs 
i 4H Trøndelag 

 

 

For at kurset skal bli mest mulig vellykket, gjelder følgende trivselsregler: 

 

• Gjør deg kjent med programmet og følg det. 

• Vær presis til alle måltider, felles aktivitet og kursbolker. 

• Lytt til kursinstruktørene, voksenledere og teknisk arrangør. 

• Forlat ikke kursstedet uten tillatelse fra kursinstruktør eller voksenleder. 

• Si fra om du føler deg syk eller skadet. 

• Ta hensyn til alle andre på kurset, og vær en god representant for klubben din. 

Er du misfornøyd med noe, si fra til instruktørene og ikke skap ”sur” stemning. 

• Mobiltelefonen skal ikke brukes under kurs, om ikke det er en del av opplegget. 

• Alkohol og rusmidler ikke tillatt. 

• Energidrikker ikke tillatt (Powerade, Burn, Red Bull, Mountain Dew, Monster, Battery o.l.) 

• Det er forbudt å ta og å spre bilder uten samtykke, spør spør spør! 

• Dere som har svetta på kurs i løpet av dagen → Dusj! 

• Grove brudd på trivselsreglene medfører hjemsending på egen regning. 

 
 
VOKSENLEDER? 
Er du voksenleder, skal på STORkurs OG har livredningskurs så ønsker vi gjerne å 
komme i dialog med deg (mtp bassengvakter). 

 

→ Skriv inn i fritekst ved på melding om du kan bistå. 



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 
Åpning i amfiet 

Felles aktivitet for alle      

Voksenledermøte 
 
Kveldsmat 
Stille i soveområdet 
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 utenfor 
klasserommene. 
 

Morgensamling i kantina 
Voksenledermøte 
Kurs 
Pølse med brød 
Avslutning i amfiet 
 

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 
Kurs 

Lunsj (påsmurt fra frokost) 
Kursslutt 
 

Middag 

Felles: Unge kokker     Amfiet 

Felles: Trivselsagentsprell     

Kveldsmat 
Stille i soveområdet 
Alle i seng 

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

 

 
 
 

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. 

 

Frosta 4H stiller med kiosk i kantina, og det vil bli tid til skravling med nye og gamle venner! 

Frosta skole er skofri sone, så ta med innesko. 

Kiosken tar både kontanter, 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, Frosta 

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. 

 

 

 

Feltliv med Heimevernsungdommen for seniorer 

 

Kurset gir praktisk læring i hvordan du finner fram i skog og mark med kart og kompass, hvordan du kan finne en 

god plass for bivuakk (teltplass), og hvordan du kan ordne deg mest mulig praktisk i bivuakken. På kurset lærer du 

også om ulike varmekilder (og om regler og sikkerhet) for tilberedning av mat, og du får tilberede og smake 

forskjellig feltmat. Hva bør være med i sekken, og hvordan skal sekken pakkes? Dette får du tips om på kurset, 

som foregår utendørs både lørdag og søndag. Du vil også få en liten smakebit på et militært feltliv, med blant annet 

kamuflasjeteknikk, avstandsbedømmelse i felt og observasjonsteknikk. 

Ta med/Pakningsplan: 

- Ryggsekk (helst en litt romslig dagstursekk) 

- Tursko og/eller støvler 

- Turantrekk: jakke, bukse, lue, hansker 

- Regnklær 

- Genser, varmt undertøy, sokker 

- Ekstra undertøy, sokker mv for ombytte 

- Termos, kniv 

- Treningstøy utendørs (lang bukse og jakke, lue) 

- Joggesko (grov såle, terrengsko etc) 

 

        

Les mer om Heimevernets ungdomsavdeling på Steinkjer her: 

https://www.facebook.com/HV12UAS/about/?ref=page_internal&locale=sv_SE og her 

https://www.forsvaret.no/heimevernet/om-heimevernet/heimevernsungdom?q=heimevernsungdommen  

 

https://www.facebook.com/HV12UAS/about/?ref=page_internal&locale=sv_SE
https://www.forsvaret.no/heimevernet/om-heimevernet/heimevernsungdom?q=heimevernsungdommen


 

Sykurs og redesign 
 

På dette kurset får dere mulighet til å velge mellom å sy 

toalettmappe eller veske, og får ellers utfolde dere som 

dere ønsker kreativt med stoff og søm. Dere møter to 

rutinerte damer, som gleder seg til å hjelpe dere med de 

prosjektene dere velger.  

 

Ta med et valgfritt stoff med et mønster eller en farge du 

liker på 1x1 meter til å sy toalettmappe/veske, glidelåsen 

får dere på kurset.  

Kanskje ønsker du å ta med ei gammel dongeribukse som du kan redesigne, eller en gammel gardin som du vil sy 

om til noe annet. Her er det bare fantasien som setter grenser, og eventuelt tiden.   

 

Ta med: Innesko, drikkeflaske og matpakke (på lørdag) + STOFF 1x1 meter  

 

 

 

Gårdsbesøk på Hojem Gård 
 

På Hojem Gård der Rasmus bor har de masse dyr! Det er kyllinger, høner, 

kaniner, påfugler og katter.  

Det er helt i starten av lammingen så kanskje blir det født små lam denne helga. 

Det er masse å gjøre på gården som stell av alle dyrene, hesteskokasting, 

snekring og planting m.m.  

Rasmus viser dere rundt på gården og han tenner bål som vi kan sitte rundt til 

lunsjen. 

Ta med: Klær etter været, drikkeflaske og matpakke (på lørdag) 

  

      

Les mer om Hojem Gård på Frosta her: 

https://www.hojemgard.no/ 



 

 

Gitar 
Vil du ta med gitaren rundt leirbålet i sommer? 

På dette kurset prøver vi oss frem på gitaren og spiller sammen. Du 

lærer grunnleggende gitarteknikk og musikkteori. Vi går igjennom 

hvordan man stemmer gitaren, spiller ulike rytmer og hvordan man 

kan gå frem for å lære seg en sang. 

 

Dette kurset passer for deg som har liten eller ingen erfaring, men 

også deg som har spilt litt før. Vil du starte gitarkarrieren, eller bare 

prøve ut instrumentet er det bare å melde seg på.  

 

Ta med:  

Innesko, drikkeflaske og 

matpakke (på lørdag) 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                    

John Martin Fiborg Aas → 

 

 

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) 

 

Les mer om Unge Kokker her: https://ungekokker.no/  

https://ungekokker.no/


 

 

 

Tie-dye / Batikk farging OG LEK 
 

Ja du leste riktig, dette er et kombikurs for deg som vil utfolde deg 

kreativt OG vil leke 4H leker. 

Dere skal farge et handlenett som dere får på kurset, med  

tie-dye / batikk i forskjellige farger, det er også lov å ta med andre 

hvite plagg som du ønsker å farge noe mer, T-skjorte for eksempel. 

Her er det bare å bruke fantasien å være kreativ med motiv.  

 

 

 

Ettersom det blir noe venting på at plaggene skal bli farget er det 

også gode lekebolker på dette kurset. Hvem vet hva kursinstruktør 

Hanna Haugom Breiset finner på. 

 

Ta med: Innesko, klær du ikke er redd for å få farge på, drikkeflaske 

og matpakke (på lørdag), 1-2 hvite bomullstekstiler om du vil 

 

 

Frosta-farmen OG rappellering 

Her får du i pose og sekk med Rune Haug.  

I løpet av helga 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 dagene utendørs, i 

skog og mark. 

 

Lørdag: Farmen-relaterte oppgaver, med innslag av mesternes mester konsept 

på slutten. 

Søndag: Rappellering og gode muligheter for å kurere høydeskrekken. 

 

 

 

Ta med: Klær og sko etter vær, drikkeflaske og matpakke (på lørdag) 

  



 

 

I fotsporene til pilgrim og tingmenn 

 

Liker du å formidle noe du har opplevd? Har du hørt om 

Frostatingprosjektet – Sammen om ei historisk framtid?  

Nå har du mulighet til å bidra på prosjektet og være med å 

lage reportasje til avisa, videoreportasje eller utstilling.  

 

Torgunn Østbø skal ta dere med på ei historisk vandring 

på lørdagen etter pilegrimsleden fra Frosta skole til 

Tinghaugen, dere vil få prøve demokratiøvelser og oppleve 

hvordan det var å være tingmenn, da de møttes på 

Frostatinget. 

 

Og ja, hun vet at dere er i alderen 12-18 år og tilpasser opplegget så det blir en moro og spennende dag.  

Noen sprell og leker underveis blir det også.  

 

På søndagen skal dere ta med dere opplevelsen og 

lærdommen fra lørdagens tur og samarbeide om å lage 

reportasje til aviser og/eller videoreportasje, som også vil 

publiseres i 4H sine kanaler. Kanskje noen ønsker å bruke 

tiden på å lage ei utstilling som kan stå på biblioteket, her er 

det mange muligheter. 

 

Ta med: Klær etter været, skrivesaker, drikkeflaske og 

matpakke (på lørdagen) 

           

Les mer om severdighetene på Frosta her: https://www.visitfrosta.no/  

 

 

 

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 

(kanskje) 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 

 

 

https://www.visitfrosta.no/


 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

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 

(kanskje) en tur i bassenget for de som vil.  

 

Åpent kun for seniorer. 

 

Ta med: Godt humør, badeklær og håndkle, 

drikke og matpakke 



 

52 måter å bruke en kortstokk på 
 

Isac Steinsli vil på dette kurset lære deg 52 mer eller mindre praktiske ting du kan bruke en kort stokk til. Kanskje 

sitter du igjen med noen ess i ermet etter helga, og kan imponere med nye ferdigheter på sommerens leir.  

Ta med: Tusj og noe å skrive på, innesko, drikkeflaske og matpakke (lørdag) 

 

                

 

 

 

Håper vi ses! 

 

Hilsen Frosta 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

