
 

DYREKURS I FOLLO 
4H Akershus og Oslo og Brønnerud 4H 
ønsker hjertelig velkommen til dyrekurs. Alle 
aspiranter i Follo og Oslo er invitert til å 
delta. Dette er et kurs der husdyra våre står i 
sentrum. På programmet står blant annet 
gårdsbesøk på Gulli gård i Kroer med 
alpakka, lama, ponnier, geiter, sauer, kaniner 
og høner. Vi får også besøk fra Norske 
Redningshunder, og det blir leker og 
mulighet for bålkos. 
 

Praktisk info 
Når: Lørdag 15. april kl. 12:30 til søndag 16. april ca kl. 12:30. 
Hvor: Oppmøte, overnatting og henting skjer på Brønnerud skole i Ås. Aktiviteten på 
lørdagen skjer på Gulli Gård i Kroer. 
Pris: 200 kr 
Hvem: Aspiranter (de som fyller 10 eller 11 år i 2023) og aspirantledere 
Kontaktpersoner: Sigrun Tovsrud, tlf 941 61 374 / ao@4h.no eller klubbrådgiver i Brønnerud 
4H Marit Lilleby Kvarme tlf 415 45 176 / 4hbronnerud@gmail.com 
 
Kurset går over et døgn, med overnatting i gymsal. Informasjon om hva du må ha med, 
program og lignende vil du få tilsendt på e-post ca. en uke før kurset. Arrangør ordner med 
mat begge dager. Oppgi eventuelle allergier/diett ved påmelding. Det brukes privatbiler for å 
frakte deltakerne fra Brønnerud skole til Gulli gård.  
 

  
Påmelding og betaling 
Påmeldingsfrist: 11. april 2023. 
 
Førstemann til mølla gjelder, og kursene kan 
være fylt opp før påmeldingsfristen! 
 
Betaling skjer ved påmelding, enten vipps eller 
kort. Aspirantledere melder seg også på samme 
sted som deltakere, men velger aspirantleder 

som kategori. Ofte betaler klubben for aspirantledere, så husk å få refundert 
påmeldingavgiften fra klubben dersom du er aspirantleder.  
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Be mamma eller pappa å sjekke at du er registrert med riktig kontaktinfo til begge foreldrene 
dine på «min side» på 4h.no. (Ta kontakt med klubbrådgiver i klubben din hvis du trenger 
hjelp til å logge inn på «min side».) 

 

Bindende påmelding 
Påmeldingen er bindende. Det vil si at hvis du har 
meldt deg på må du betale selv om du ikke deltar. 
Ved sykdom dokumentert med gyldig legeattest 
slipper du betale, og får pengene tilbake. 
 
 
 
 

Program  
Lørdag 15. april 
12:30 Oppmøte, registrering, innlosjering og en matbit 
14:00 Vi besøker dyra på Gulli gård  
17:00 Leker, bli bedre kjent med nye 4H-venner 
19:00 Middag  
23:00 God natt  
 
Søndag 16. april 
08.00 Vekking og frokost  
09:00 Besøk fra Norske Redningshunder 
11.30: Lunsj  
Ca 12:30 Avreise 
 
 
Regler på dyrekurs:  
• Alle skal være snille og greie med hverandre og med dyra på dyrekurs.  
• På natta skal det være stille. 

• Ingen får forlate området uten å gi beskjed til kursansvarlig. Det er viktig at vi som 
arrangører får beskjed om det er deltakere som skal forlate kurset. Ingen skal forlate 
kurset uten å ha sagt fra til en voksen.  

• Gi oss som arrangører et lite hint om det er noen som lengter veldig hjem og trenger litt 
ekstra omsorg på kvelden/natta. 

• Ved gjentatte brudd på̊ ordensregler (for eksempel bråk om natta) vil foreldre bli 
kontaktet av arrangør, og bedt om å hente deltakere. 

 

Velkommen ! 
 

 

 


