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4H Troms 



Om 4H 
4H er en av de eldste barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge. Organisasjonen har ca. 11 000 
medlemmer i alderen 10-25 år fordelt på 470 lokale 4H-klubber over hele landet. 4H er en ideell 
organisasjon. Det betyr at vi arbeider ut fra en ideologi eller uegennyttig målsetting. 

 
Organisasjonens formål er: ”Å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med 
ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker”. 

 
Målsettinga uttrykkes gjennom 4H-løftet: 

 
Vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom 
med klart Hode, varmt Hjerte, flinke Hender og 
god Helse 

 
Klubbaktiviteter 
Alle 4H-ere er med i en 4H-klubb i nærmiljøet. Aktivitetene i 4H-klubben bestemmer medlemmene på 
årsmøtet, og de organiserer aktivitetene selv gjennom sitt eget valgte styre. I tillegg har klubbene 
voksne klubbrådgivere som er tilretteleggere. Klubb-aktivitetene varierer fra det rent sosiale til mer 
fagretta arbeid. Aktivitetene spenner vidt fra skogsturer, sykkelturer, skogsarbeid, potetdyrking, 
turorientering, volleyballtrening, teaterøvelser til rene diskusjonsmøter. Dessuten tar 4H-klubbene 
initiativ til trivselsskapende prosjekter som kommer hele lokalmiljøet til gode, for eksempel 17. mai og 
St. Hans-feiring, skirenn, skøyteløp, natursti, grendekafé, gammebygging m.m. 

 
4H-prosjekt 

Mellom medlemsmøtene arbeider hvert enkelt medlem med 4H-prosjektet sitt, alene eller i en gruppe. 
Noen 4H-klubber har felles 4H-prosjekt for hele klubben. Noen gjennomfører sitt prosjekt som bedrift; 
alene eller sammen med andre 4H-ere. 4H-prosjektet er en praktisk arbeidsoppgave innenfor emnene 
skogbruk, friluftsliv, plantedyrking, dyrestell, husflid, håndverk, kosthold, ernæring, sjøbruk eller 
organisasjonsarbeid. Kravene til oppgaven blir større jo eldre 4H-erne blir, og oppgavene krever 
egeninnsats og en god porsjon selvdisiplin fra den enkelte 4H-er gjennom hele året. Tanken er at 4H- 
erne skal "lære ved å gjøre". Målet er å gi medlemmene faglig innsikt og praktisk kunnskap som er 
nyttig å ta med seg videre i livet. Hvert år arrangerer klubben høstfest, der klubbmedlemmene viser 
hva de har arbeidet med gjennom året. I 2022 var det 1056 registrerte prosjekter. 

 
Kurs, leir og utveksling 

En del av 4H-virksomheten er kurs og leir som medlemmene får tilbud om både på fylkesplan og på 
landsplan. Organisasjonsopplæringa står sentralt for at medlemmene skal være i stand til å drive 
klubben sin selv. 4H finnes i hele 80 land, og medlemmene har også tilbud om å delta på 
internasjonale leire og utvekslingsprogram. 

4H-klubben - en ressurs for bygda/nærmiljøet! 
Gjennom 4H-arbeidet får 4H-medlemmene organisasjonserfaring samt forståelse for og kjennskap til 
naturen og primærnæringene, en forutsetning for at de skal kunne se meninga med å ta vare på 
naturressursene våre og for at vi skal kunne få rekruttering til primærnæringene og bosetting i 
bygdene. 



Året 2022 
Året 2022 var det lite aktiviteter og arrangementer. Vi måtte avlyse Storkurset på grunn av for få 
påmeldte. Til stor skuffelse for de som hadde meldt seg på. 

 
Fylkesstyret har i all hovedsak jobbet digitalt og hatt veldig få fysiske møter. Vi har arrangert årsmøte, 
fylkesleir, Gøy på landet sammmen med Holt Økopark, sommerklubber på 3 4H-gårder. (Fallvik, 
Olaåsen og Holt.) 
4H Troms hadde en intern konkurranse med Finnmark, der Troms var best i prosent på verving. Men 
vi tapte mot Finnmark i antall medlemmer😊😊 Stiller sterkere til neste år. 
Vår organisasjonsrådgiver Hilde Ovesen ble nominert til frivillighetsprisen. 
4H Troms har også hatt besøk fra USA. Luke Arrowood bodde da sammen med leder i Fylkesstyret 
Celine Hansen og hennes familie i 3,5 uke. 18 år gammel fra North Carolina. Han deltok blant annet 
på fylkesleiren i Nordreisa, var med på åpning av Drømmeplassen til Polarstjerna og Fallvik Gård i 
Storvik, utenfor Nordreisa, fikk oppleve Reisadalen, Gorsabrua i Birtavarre, midnattsolen og fikk se 
store deler av Tromsø. Tilbakemeldingen fra Luke var bra og han ble veldig glad i naturen vår. Og 
vertsfamilien stortrivdes sammen med han. 

 
Åpning av Drømmeplassen i Storvik, Nordreisa 
Under Fylkesleiren fikk vi åpnet Drømmeplass nr 2 i Troms. Representant fra Gjensidigestiftelsen, 
ansatt fra 4H-kontoret, fylkesstyre, Fallvik Gård, folk fra bygda og andre 4H-ere deltok. Åpningen ble 
feiret med aktiviteter, mat på grill og kake. 

 
Fylkesleir 
Fylkesleiren var fra 30.juni til 3.juli med 34 deltakere, i tillegg til Luke Arrowood. Vi hadde forskjellige aktiviteter som 
paintball, elvebåttur, førstehjelpskurs, volleyball, kanopadling, gårdsbesøk, fjelltur med kart og kompass, 
gjenbruks kurs og orientering/rappellering. Vi fikk visst både våre egne tradisjoner, samt at Luke valgte å vise 
oss noen klassiske leker og lignende fra hannes 4H klubb og 4H tradisjoner i USA. 

 
Vi ser fram til et nytt år som forhåpentligvis kan inneholde mye mer aktiviteter, kurs og moro. 

 

 

 Plakettløpet 



Tillitsvalgte valgt på fylkesårsmøtet 2022 
Styret 

Leder: Celine Hansen 
Styremedlem: Ragnhild Varmedal 
Styremedlem: Vilma Johansson 
Styremedlem: Cecilie Dahl Karlsen 
Styremedlem: Elea Nordli 
1. Varamedlem: Tord Einevoll 
2. Varamedlem: Emilie Tabi H. Eyong-Arrey 
3. Varamedlem: Marianne Sunde 

 

Valgkomiteen 
4H Troms har ikke klart å få en valgkomite, men har jobbet intenst for å få det til. 
Nå har fylket klart å få 2 stk til valgkomiteen. 
Jonas Øisund og Sonja Svane Johnsen 

 
Ordfører i årsmøtet 

Ordfører: Henrik Engum Pedersen 
Varaordfører: Jørgen Juul Thomassen 

Landsmøterepresentanter 
Representant: Celine Hansen 
Vararepresentant: Tord Einevoll 

 
 

Fylkes representasjon 
Representasjon og deltakelse på kurs og samlinger 

Anne Kari Eliassen deltok på årsmøte til Bonde og Småbrukerlaget 
Celine Hansen og Tord Einevoll deltok på landsmøte i 4H Norge 
Anne Kari Eliassen deltok på representantskapsmøte Holt 4H læringstun 
Anne Kari Eliassen deltok på årsmøte i studieforbundet natur og miljø i Troms 
Hilde Ovesen deltok på årsmøte i TROBUR, FNF og Holt Økopark 

 
Verv 

Hilde Ovesen er 4H Troms sin representant i styret i Holt Økopark 
Hilde Ovesen er styremedlem i FNF Troms og har deltatt på alle 
styremøtene, Celine Hansen er personlig vara. 
Anne Kari Eliassen er Kasserer i Studieforbundet natur og miljø Troms 
Anne Kari er også representant i Representantskapet til stiftelsen Holt Økopark 



Fylkesstyret 
Medlemmene forteller kort om seg selv 

Leder, Celine Hansen 
Leder i Fylkesstyret 

 
Litt om meg 
Jeg heter Celine, er 17 år, og kommer fra Nordreisa 
kommune. Jeg har vært med i 4H i snart 8 år, har sittet i 
diverse posisjoner i klubbstyret siden jeg først ble med. Går 
nå VG1 på nytt på Breivang VGS i Tromsø ved Kunst, Design 
og Arkitektur. Gikk Naturbruk Blå på Skjervøy i fjor. Veldig 
glad i å være sosial, elsker å møte nye folk. 

Mine tidligere verv i 4H: 
 

Styremedlem, 1.vara, leder, nestleder 

og sekretær 

Klubb: Polarstjerna 4H 

Andre ting: 

Instruktør på styrevervskurs 
 
 
 

Styremedlem, Elea Lydia Andreassen Nordli Andre 
4H Verv: Leder i Ak Jurtappen, Klubbrådgiver A i Gaupa 4H 

Jeg har mens jeg har vært aktiv i 4H vært med å 
gjenoppstarte en klubb, vært trivselsagent, vært med i 
fylkesstyre, fikk mulighet til å være fremtidsambassadør for 
4H Norge og masse mere spennende og morsomme ting. 

Mine tidligere verv i 4H: Styremedlem 

Troms 4H Fylkesstyre Rådgiver A 

Gaupa 4H 

Leder Framsyn 4H Instruktør 

på styrevervskurs 

 
 
 

Hva er 4H for meg: 
 

4H for meg er et trygt sted der man kan 100% være seg selv uten å være redd for at noen skal dømme deg. 
Gjennom 4H så møter man utrolig mange flotte folk og lager langvarige vennskap. Med 4H så får jeg også 
mulighet til å utvikle meg selv gjennom mange forskjellige kurs og opplevelser. 



Varamedlem: Marianne Sunde 
Alder: 37 (evig 22 ) 
Klubb: Framsyn 4H 
Bor på Vikran, men er 
opprinnelig fra Kvaløya. 

 
Har 2 gutter, 18 og 14 år, der 
den yngste er 4H-medlem 

 
Vi har vært medlemmer siden 
2016. 

 
Beste 4H minnet mitt så langt 
må være Landsleiren på 
Øksnevad i 2018. 

 
 

Funfact: jeg er 1/3 danske. 
 
 

Varamedlem: Tord Einevoll 

Alder: 16 årvært interessert og 
medlem i 4H så lenge jeg kan 
huske. 

Klubb: Landvind 4H 

Er fra og bor i Nordreisa, men 
går på skole og bor på 
Gibostad i ukedagene. Har 

Beste 4H minne: Landsleir 
2022 i Breim (Sogn og 
Fjordane) 

Er interessert i det meste som 
går rundt og lager lyd. alt fra 
traktorer til musikkinstrumenter 
og natur. 



 
 

Fylkesstyret har avviklet 7 styremøter i 2022 

Kontordrift 
Ansatte 

4H Norge har arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i 4H Troms. Personalkostnadene for 
organisasjonsrådgiver dekkes av 4H Troms. 

 
Organisasjonsrådgiver: Hilde Ovesen 50% stilling Hele året 

 
Kontorplass 

4H Troms har i løpet av 2022 flyttet kontorplass til Eidkjosen, nærmere bestemt i bygget til Selsbane. 
Da det er 2 kontorer og et lite lagerrom , så har vi leid ut et kontor til FNF(Forum for natur og 
Friluftsliv)for å dele på leiekostnadene og for å beholde samarbeidet. 

 
Sommerklubber 
Olaåsen 

5-8 juli ble det gjennomført sommerklubb hos Olaåsen 4H Mestringsgård AS. Det var 18 barn påmeldt. 
 

Aktivitetene besto av bli-kjent leker, ridning, stell av hestene, pyntekonkurranse med hestene, stell hos fuglene 
(høner, vaktler og ender) og triksing med geit. Aktivitetene ble planlagt 4. Juli som var opplærings og 
planleggingsdag. Da ble det også gått gjennom hele gården for ei av vikarene som ikke var så kjent på garden. 

 
Aktiviteten ble gjennomført som planlagt og instruktørene var kjempeflinke til å engasjere, motivere og rose 
deltakerene. Det var sagt at vi skulle ta bålsertifikat, men dette måtte vi sløyfe da det var veldig tørt I bakken og 

det ble stor brannfare.  
Deltakerene var ganske enstemmige på at aktiviteten med hestene var det morsomste. 

 
Vi fikk gode tilbakemeldinger på maten. Instruktørene fikk lære at det er lurt å velge mat som er raskt og enkelt å 
lage til så mange. Første dagen valgte de pannekaker, det tok tid å steike til så mange. Resten av uken samkjørte 
de maten med rideleiren som gikk parallelt med sommerklubben slik at de var flere om å lage mat. 

 
Veldig mange forbinder gården med at vi jobber mye med barn, ungdom og voksne med utfordringer. Dermed var 
det en del påmeldte barn som hadde utfordringer og diagnose. Dette er helt I orden, men vi må kanskje bli 
tydeligere på at dette må komme frem i påmeldingen. 

 
Det var slitne, men fornøyde instruktører som avsluttet sommerklubben fredag. Vi håper at dette kan være et 
opplegg vi kan kjøre hver sommer eller i andre skoleferier. Helger er også aktuelt. 

 
Fallvik 

 
Dagene gikk som planlagt tidligere. Onsdag ble det ikke tur på sjøen pga.urolig vær, men ble båtliv på 
torsdag. Fikk fisk og vi lærte barna å sløye som hadde fått fisk. Flott arr.på onsdag med åpning av grillhytta. 
Da deltok 4here fra fylkesleiren og gjenget fra sommerklubben Fredag avsluttningsfest for barn og familier. 
Kjempebra arr. Ei uke som gikk omtrent helt knirkefritt. Litt plaster på skogdagen, og et par tilsnakk var alt. 

Møter 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takk for tilliten. 
 
 
 
 

Jeg sendte program for hver dag. Dette ble fulgt, unntatt bytte av fiskedag pga.uvær. Ble ikke maling av 
lekehuset. Mange fra mottaket, fint samspill med norske barn. Brukte oversettelse på tlf.når vi ikke forsto. så 
dette tok ungdommene seg av. Mødre deltok litt i aktivitetene, var her for sine barn fra mottaket . De storkoste 
seg så det ut som. Takket og takket så mye for hver dag. Morrakaffe til de som kom med barna og de voksne 
på morgenen. Lunch. 12-12.45 Middag..kl.15 Mat for alle , storkoste seg. Mye frukt . Avsluttningsfesten var 
det kjøttsuppe,rabarbragrøt og gode kaker. 

 
Her kan organisasjonsrådgiver skrive under på at maten alle 3 dagene var supergod. Som skrevet ovenfor, 
så gikk det mye på google translate:-) 

 
Holt Økopark 

 
● Dag 1: Bie- og bli kjent dag (+ matlaging sammen på bål, høsting i hagen og smake på urter og blomster, masse 

stikkball, klatring i trær, fange insekter med insektshåv ++) 
● Dag 2: Fjæra dag (+ tur til/fra, utforsking i fjæra, noen gjorde "fjæra-lotto", grillet fiskeburger på bål, stikkball ++) 
● Dag 3: Taco, pil og bue, tegning, skattejakt og lek (+ lagde taco = ønskemeny, skattejakt, skøyt med pil og bue, 

klatret i trær, plukket blomster, tegnet "frihånd" og noen humle-artsnøkkel, barna lagde vaffel-lapper på 
gassbrenner ++) 

 
Barna svarte på evalueringsskjema med litt hjelp på dag 3. 

 
● 15 av 20 barn gjennomførte evalueringen. 
● • I gjennomsnitt gav barna «sommerklubben» 4,7 stjerner (av 5 totalt) 
● • Alle barna som svarte sa at de hadde hatt det bra og kosa seg. 
● • Barna svarte at det beste med sommerklubben var: 
● o få nye venner 
● o lage og spise god mat 
● o besøke biene 
● o dra i fjæra 
● o spille stikkball 
● o mange svarte «alt» 
● o barna likte også godt instruktørene 
● • Seks barn syntes «fjæra-dag» var minst gøy, de andre syntes alle dagene var bra. 
● • Taco var favorittmat. Sitat fra en forelder: «X og X kom hjem med et stort JA! på spørsmålet om de hadde hatt det 

bra, og ved middagsbordet boblet de over med fortellinger om alt det gøye fra idag, og om ungdomslederne og 
trærne og at det var helt magisk der. Så fint! :) Et av barna sa til meg: «Hvis det blir ny sommerklubb neste år så 
kommer jeg!» De fleste foreldrene var veldig fornøyde med tilbudet til sine barn, og sa at barna var glade og 
fornøyde når de kom hjem. Flere spurte om det kom til å bli holdt en ny sommerklubb neste år, og ønsket gjerne 
dette! 

● Instruktørene: 
● Instruktørene fikk to dager med opplæring, i tillegg til deltakelse på de tre sommerklubbdagene. Vi hadde muntlig 

evaluering etter barna var hentet hver dag. Da reflekterte vi over hva som var gått bra og hva som kunne endres til 
neste dag. Instruktørene var fornøyd med dette. 

● I tillegg fikk instruktørene også tildelt et evalueringsskjema som de fylte ut på dag 3. 



● De svarte blant annet at: 
● • Det var gøy å være instruktør, og de kunne gjerne tenkt seg å være det igjen. 
● • Bierøkt og stikkball var de aktivitetene som de syntes fungerte best. 
● • De opplevde opplæringen som «bra», og hadde ingen innspill til forbedringer. 
● • De opplevde at de fikk bra til å kommunisere med barna, hjelpe til og aktivisere dem. 

 
 
 
 

Landsleir 
Landsleir 2022 ble holdt på Breim i Sogn og Fjordane med 8 deltakere fra Troms. Celine dro på Landsmøte på 
Nordfjordeid to dager i forveien. Været var så si bare regn, men det stoppet ikke for at leirdeltakere syntes det var 
gøy. Litt ordentlige klær og godt humør kom godt med. På leiren hadde vi både et volleyballag og tautrekkingslag. I 
tautrekking kom ikke Troms lengre enn innledende runder, men i volleyball kom laget til kvartfinalen 

 
Høstfest 
Stort sett alle klubbene har arrangert høstfest. Like stor glede og arbeide med dette som alle år. Her viser alle 
medlemmene det de har holdt på med av prosjekter gjennom året. Det finnes mange talenter rundt om i fylket vårt. 
Det er like spennende hver gang man blir invitert på disse høstfestene. 

 
 
 

Landslotteriet 
Landslotteriet er viktig for økonomien i 4H både sentralt, i fylket og i 4H-klubbene. Ikke alle vet at 
kr 1,20 for hvert solgte lodd går til 4Hs solidaritetsfond, som blant annet blir brukt til å drifte 
Gambia 4H, som har 70 4H-klubber og ca 10.000 4H-medlemmer. Totalt solgte 4H-erne i Troms 
1780 (2245) lodd i 2022 ( fjorårets tall i parentes) , 19,35 (16,5) lodd per medlem i gjennomsnitt. 

 
Framsyn 4H fikk premien på kr 5000 for å ha solgt mest lodd i Troms ,595 (565 lodd). 



Økonomi og regnskap 
ØKONOMI OG REGNSKAP 

Regnskap blir sendt ut når den er ferdig signert. 
 

Regnskapet, som viser et underskudd på over 165000, er ført av LTST 
AS. Lønnen blir kjørt av 4H Norge. 4H Troms bruker DNB bank. Drifta 
av 4H Troms har i 2022 i hovedsak vært finansiert med økonomisk 
støtte fra Norsk landbrukssamvirke og TROBUR (Troms barne- og 
ungdomsråd), med friluftlivsmidler fra Troms fylkeskommune, med 
medlemskontingent, momskompensasjon, deltakeravgifter og inntekter 
fra landslotteriet. Underskuddet skyldes at tilskuddet på 50 000 til 
Storkurset ble flyttet til 2023 (innteksført i 2022), ekstra lønn(for mange 
plusstimer) til organisasjonsrådgiver og endel reising for styreleder, lite 
medlemmer på kurs og lite aktivitet. 

 
Vi takker alle våre finansiører for støtten som har gjort årets aktiviteter 
mulig. 
 

 
4H Troms konto for nedlagte 4H-klubber 

 
Om en 4H-klubb slutter å fungere skal, ifølge Normalvedtektene for 4H-klubber, alt klubben eier tas 
vare på av 4H-nemnda i kommunen eller av 4H-fylkesstyret hvis det ikke finnes 4H-nemnd. Alle 
verdier skal oppbevares i 5 år. Dersom det ikke er kommet i gang 4H-arbeid på samme sted i løpet av 
denne tida, skal midlene brukes til 4H-arbeid andre steder i kommunen eller stilles til disposisjon for 
4H-fylkesstyret. 

 
4H Troms’ oppstartsfond ble etablert i 2002. Fra 2006 begynte vi i tråd med vedtektene å samle 
midler fra nedlagte 4H-klubber på oppstartsfondet, som per 31.12.22 er på kr 279.569,95 

Midlene på oppstartssfondet kommer fra 4H-klubber som har vært nedlagt i mer enn 5 år. Det vil si 
at alle disse midlene står til fylkesstyrets rådighet som oppstartssbidrag til nye 4H-klubber, til 
driftsstøtte av nye 4H-klubber og til planleggingsstøtte for opprettelse av nye 4H-klubber. 

 
 
 

Gjeld til nedlagte klubber 
 

Navn på klubb Kommune Nedlagt Beløp 
Kvikk 4H Kvæfjord 31.12.2018 22 787,23 
Nisa 4H Kvænangen 31.12.2019 4 642,00 
Skarven Skjervøy 31.12.2020 ? 
Kveøy Harstad 31.12.2022 ? 

 
 

Sum ? 
 

 
 

Skarven og Kveøy har ikke sendt inn midler. 



 



4H-gård 
En 4H-gård er et åpent gårdsanlegg som tar imot barn, unge og voksne til pedagogisk tilrettelagte 
besøk. Hovedmålet er å synliggjøre hva som skjer på en gård med både planter og dyr. Dette vil gi økt 
kunnskap om økologiske sammenhenger; matproduksjon, dyr og natur. Gården skal være et møtested 
som kan komme hele lokalsamfunnet til gode. I Norge var det ved årsskiftet 45 godkjente 4H-gårder, 
og 3 4H-setre med ulik form, størrelse og drift.. 

 
En gård som ønsker å bli en 4H-gård må søke 4H Norge om godkjenning, og 4H-gårdene godkjennes 
etter bestemte kriterier. Blant annet forventes det at 4H-gården skal ha en 4H-klubb knyttet til gården, i 
alle fall at den samarbeider med en eller flere 4H-klubber i nærmiljøet. Alle 4H-medlemmer, uansett 
klubb, skal ha mulighet til å bruke 4H-gården ved gjennomføring av sine 4H-prosjekter og andre 
aktiviteter. 

 
Alle godkjente 4H-gårder skal være medlem i 4H-gård Norge, og de blir dermed også medlem av 
nettverket EFCF (European federation of City Farms), som årlig arrangerer kurs og samlinger over 
hele Europa. 

 
I Troms har vi i dag fire godkjente 4H-gårder, som alle er aktive samarbeidspartnere for 4H-klubbene i 
sine regioner. Gårdene er også arena for kurs, leir og andre arrangement i samarbeid med fylkeslaget. 

 
Olaåsen 4H mestringstun ved Britt Marthinussen på Kvæfjordeidet i Kvæfjord har vært godkjent 4H- 
gård siden i 2013. På Olaåsen er det masse hester, villsau, høns og en liten grønnsakshage. I tillegg 
til kurs og all annen aktivitet for barn og unge med hester, sau og høns på gården. 

 
Haugvang 4H-gård i Salangen. Hoved produksjonen på gården er melkeproduksjon på geit. I tillegg 
huser gården både sau, hester, høns, kaniner, hund og katt. Gården har vært godkjent som 4H-gård i 
ei årrekke og tar imot både skoleklasser, barnehager og folk fra asylmottaket. I helgene og i 
skoleferien tar de også imot barn via Bondegårdsopplevelser A/S. Gårdens plassering nært både sjø 
og fjell gir også gode muligheter for friluftslivsaktiviteter, og gården er nå svært brukervennlig med 
eget smådyrrom, aktivitetsrom og sanitæranlegg. 

 
Holt Økopark i Tromsø (tidligere Holt læringstun) er et arktisk-urbant landbrukssenter. Fra i år 
disponerer Økoparken 64 mål landbruksareal midt på Tromsøya. Parken inneholder flere skolehager, 
felleshager, parsellhager og en bigård. I tillegg driver vi en Økohage for kursing og matproduksjon for 
Økoparkens utekjøkken fra jord til bord, kurs og arrangementer. 

 
Holt Økopark er en praktisk læringsarena for mennesker i alle aldre. Kulturelt mangfold, sosial 
integrering og samspill mellom generasjonene er spesielt viktig for oss. Vi har et spesielt fokus på barn 
og unge, og gir uteskoletilbud til flere skoler og barnehager og kurser studenter og lærere. 

 
Utvikling av organisasjonen og arealet baserer seg i stor grad på frivillighet. Daglig leder Ute Vogel 
finansieres gjennom Tromsø kommune. Vi får kommunale tilskudd og prosjektmidler fra private og 
offentlige organisasjoner. Stiftelsen bruker mye tid og krefter på å skrive prosjektsøknader. 

 
Holt Økopark er del av 4H-gård-nettverket og samarbeider med andre urbane landbruksentre, 
landbruksmiljøer og klima- og miljøorganisasjoner i Norge. 

 
Fallvik 4H-gård i Nordreisa. Fallvik 4H-gård ved Verna og Dagfinn Viken ble godkjent 4H-gård i 
2016. Fallvik 4H-gård har sau, grønnsaker og et gårdsmuseum, og de tar imot skoleklasser og 
barnehager. Gården har et nært samarbeid med Polarstjerna 4H, som har sitt utspring på gården, men 
samarbeider også med de andre 4H-klubbene i nordfylket. 

 
Senja Videregående Skole. Landbruksskolen på Gibostad ble den femte 4H-gården vår. Vi venter bare på 

signeringen av dokumentene. Senja videregående skoles avdeling på Gibostad, består av naturbruk grønn og 
og blå linje. Skolestedet har tradisjoner helt tilbake til 1914 da skolen ble grunnlagt som Troms Amts 
Landbruksskole. Avdelingens gårdsbruk er blant de største i regionen og den har eget fartøy for å drive 
grunnleggende opplæring innen fiske og fangst. 



Landslotteriet 
Landslotteriet er viktig for økonomien i 4H både sentralt, i fylket og i 4H-klubbbene. Ikke alle vet at kr 
1,20 for hvert solgte lodd går til 4Hs solidaritetsfond, som blant annet blir brukt til å drifte Gambia 4H, 
som har 70 4H-klubber og ca 10.000 4H-medlemmer. Totalt solgte 4H-erne i Troms 1805 (2245) lodd i 
2022 ( fjorårets tall i parentes) , 20,75 (16,5) lodd per medlem i gjennomsnitt. 

 
Framsyn 4H fikk premien på kr 5000 for å ha solgte mest lodd i Troms (595 lodd). 

 
Klubb og medlemstall i fylket 

Det er 185 (151) tellende medlemmer i 4H Troms per 31.1. 2022, dvs. medlemmer som har 
betalt medlemskontingent. Fjorårets står i parantes 

 
For å telle som 4H-klubb må det være minst 5 tellende medlemmer. Det er 6 tellende 4H-klubber i 
2022, 7 om vi teller med alumnklubben Jurtappen. 

 
Dette siste året har Kveøy 4H og Hakkespetten også lagt ned. 

 
 

Medlemskategori 2022 

Hovedmedlem 72 
Søskenmedlem 25 
Kløvermedlem 35 
Alumner 7 
Arrangementsmedlem 44 
Støttemedlem 2 

SUM medlemmer 185 

Klubbrådgivere 28 
Totalt m klubbrådgiver 
214 

 

 
Klubb: Tellende 

medlemmer: 

Alumnklubben Jurtappen 15 
Framsyn 4H 34 
Gaupa 4H 1 
Kulingen 4H 16 
Landvind 4H 11 
Polarstjerna 4H 18 
Reinrosa 4H 31 



Pokaler og tildelinger 
 

Fylkets skogbruksklubb 2022 
 

Det er Troms Skogselskap som har gitt stammeskiva i bjørk, som går til den 4H-klubben som har hatt 
størst skogbruksaktivitet gjennom året. Ved kåring av årets skogbruksklubb legges det vekt på 
klubbaktiviteter; kvantitet og kvalitet av løste oppgaver innen skogbruk. 

 
Etter mange års kamp og 5 klubber med to napp i stammeskiva, fikk Kulingen 4H den til odel og eie i 
2011. Skogselskapet satt da opp ei ny stammeskive til den beste skogbruksklubben i Troms. 

 
2012 Reinrosa 4H 

 
2013 Ingen 

 
2014 Firkløver´n 4H 

 
2015 Landvind 4H 

 
2016 Ingen 

 
2017 Framsyn 4H 

 
2018 Framsyn 4H 

 
2019 Ingen 
2021 Framsyn 4H 

 
 

Fylkets skogbruksklubb i 2022 ble:  
 
 

Fylkets sjøbruksklubb 2020 
 

Troms Fiskarfylking satte i 1995 opp en pokal til den 4H-klubb i Troms som har hatt den beste 
aktiviteten innen fagområdet sjøbruk. Både klubbaktiviteter og 4H-prosjekter blir tatt med i 
vurderingen. Troms Fiskarfylking har etter sammenslåing med Fiskarlaget i Finnmark endret navn til 
Fiskarlaget nord. Fiskarlaget nord har satt opp en ny vandrepremie, et såkalt ”sprettausskjær” 
(ausekar) til den beste 4H-klubben i sjøbruk. For hvert napp i pokalen får klubbene en liten kopi av et 
stort ausekar. 

 
2016 Kulingen 4H 

 
2017 Reinrosa 4H 

 
2018 Polarstjerna 4H 

 
2019 Ingen 
2021: Reinrosa 

 
Fylkets sjøbruksklubb i 2022: 



Fylkets Hagebruksklubb 2020 
 

Det norske hageselskap, avdeling Troms, satte i 1993 opp en pokal til fylkets beste hagebruksklubb. 
Denne gis til den klubb som har størst hagebruksaktivitet; både 4H-prosjekter og klubbaktiviteter. 
Kvikk 4H i Kvæfjord fikk i 2006 denne pokalen til odel og eie etter å ha fått pokalen 3 år på rad. 
Kløverhangen 4H i Tromsø fikk i 2017 denne pokalen til odel og eie etter å ha fått pokalen 3 år på rad. 

 
2018 Landvind 4H 

 
2019 Ingen 
2021: Landvind 4H 

 
Fylkets hagebruksklubb i 2022: 

 
 
 
 



4H-klubbene og 4H-gårdene med kontaktpersoner 2022 
 

Navn Kommune/Sted Navn Verv Telefon E-post 

Gaupa 4H Indre Senja 
Kvannli,Nybygda 

Sofie Aanderbakk Bodin 
Marianne Aanderbakk 

L 
K 

91867585 
91 86 75 85 

lot.elf@gmail.com 
lot.elf@gmail.com 

Landvind 4H Nordreisa, 
Reisadalen 

Tord Einevoll 
 

Astrid Einevoll 

L 
 
K 

 
91891568 

reisagrusas@live.no 
 
reisagrusas@live.no 

Polarstjerna 4H Nordreia, Storvik, 
Storslett 

Celine Hansen 
 

Johanne Viken 

L 
 
K 

98310435 
 
95794509 

hha2712@online.no 
 
Johannevikenrollnett.no 

Reinrosa Nordreisa, Rotsund Natalie Gamst 
Mari Kill 

L 
K 

 
90764528 

nattis210406@gmail.com 
mari.kiil@hotmail.com 

Kulingen Tromsø, 
Kvaløysletta 

Morild Kongsvik Johansen 
 

Ragnhild Engum 

L 
 
K 

99437644 
 
99104472 

thomas.gestalt@gmail.com 
 
r.engum@online.no 

AK Jurtappen Troms Elea Lydia Andreassen 
Nordli 

L 48254459  Elealydia@gmail.com 

Framsyn 4H Tromsø, Vikran Nikolay Ovesen Sunde 
Hilde Ovesen 

L 
K 

40608749 
95142497 

nos1234_tassen2022@outlook.com 
hovesen10@gmail.com 

4H-GÅRDENE      
Holt læringstun Tromsø, Holt Rune pettersen  93448878 rune@holtokopark.no 

Fallvik 4H-gård Nordreisa, Storslett Verna og Dagfinn Viken  98646708 fallvik@hotmail.no 

Haugvang 4H-gård Salangen, Sjøvegan Sonja Svane Johnsen  48124842 sonja.svane.johnsen@gmail.com 
Olaåsen 4H-gård Kvæfjordeidet Britt Marthinussen 

Marita Kind Myreng 
 41503855 

41566780 
britt@olaasen.no 
marita@olaåsen.no 

Senja Videregående 
Skole, Gibostad 

Senja Sylvi Gjerdrum Arntsen  95255143 sylvi.arntsen@tffk.no 

mailto:lot.elf@gmail.com
mailto:lot.elf@gmail.com
mailto:reisagrusas@live.no
mailto:reisagrusas@live.no
mailto:hha2712@online.no
mailto:nattis210406@gmail.com
mailto:mari.kiil@hotmail.com
mailto:thomas.gestalt@gmail.com
mailto:r.engum@online.no
mailto:Elealydia@gmail.com
mailto:nos1234_tassen2022@outlook.com
mailto:hovesen10@gmail.com
mailto:rune@holtokopark.no
mailto:fallvik@hotmail.no
mailto:sonja.svane.johnsen@gmail.com
mailto:britt@olaasen.no
mailto:marita@ola%C3%A5sen.no
mailto:sylvi.arntsen@tffk.no


Høstfestene 
De aller fleste 4H-klubbene i Troms arrangerte høstfest i 2022. Høstfesten markerer slutten på 
4H-året og består blant annet av underholdning, utstilling av 4H-ernes prosjekter og 
merkeutdeling for de med godkjent gjennomført 4H-år. 

 

Plakettmottakere 
7 4H-ere fullførte 4H-programmet og fikk plaketten utdelt på høstfesten i sine respektive klubber i 
2022. Plakettmottakerne har gjennomført minst 3 år som junior og 4 år som senior. De fleste av disse 
har også opptil flere år som aspiranter. De har gjennomført sitt 4H-prosjekt hvert eneste år og de har 
deltatt på klubbens aktiviteter og på kurs og leir i alle disse årene. Etter at plaketten er mottatt åpner 
det seg nye muligheter for 4H-erne både i alumnklubben, og mht. utveksling internasjonalt og 
deltagelse på leir og kurs. Plakettmottakere i 2020 var: 

Plakettmottagere 
Alex Aanderbakk Bodin, Gaupa 4H 

- Vilma Sofie Johansson, Polarstjerna 4H 
- Mihkkal Johannes Kalseth Hætta, Reinrosa 4H 
- Haakon Marinius Holmboe Bergfald Giæver, Reinrosa 4H 
- Jens Severin Hallen Bergfald Giæver, Reinrosa 4H 
- Gøran Kiil Johannessen, Reinrosa 4H 
- Sigve Olsen, Reinrosa 4H 
- Rene`Hansen, Polarstjerna 4H 

 
 

Plakettmottakere fra Reinrosa  
Vi gratulerer!!! 

 
 

 



Gøy på landet 

 
 

En 4H-alumn er en som har mottatt 4H-plaketten eller et 4H-medlem over 18 år som vil gjøre en 
innsats for 4H. 

 
4H-Alumnklubben Jurtappen består av alumner fra hele fylket. Den viktigste 
målsettinga for klubben er å være et samlingspunkt for glade 4H-ere som 
ønsker å fortsette med den morsomste delen av 4H. Klubben ønsker å være 
en støttespiller for 4H Troms, og er aktiv både på fylkesplan og på landsplan. 
Som alumn har man mange muligheter til å reise på kurs og leir (både i eget 
fylke, kanskje som instruktør i et annet, og nasjonalt sett), internasjonale 
arrangement, eller man kan reise på utveksling som IFYE til et annet 4H-land. 
Lyst til å bli alumn? Mer info om alumnarbeidet finnes på www.n4ha.no. 
Vi ønsker flere med i Alumnklubben. ta kontakt med Jonas Øisund, leder. 

 
 

Arrangement i fylket 
 

Fylkesårsmøtet 
Fylkesårsmøtet var arrangert på Gibostad Skole, Senja. Det var 16 stk som deltok. Årsmøtet ble ledet 
av Henrik Engum Pedersen. Årsmøtet besto av medlemmer i alderen 8 år og oppover. Det var mye 
aktiviteter i gymsalen, utenom årsmøtet også. Og middagen besto av pizza nede på Vertshuset på 
Gibostad. En veldig fin helg, der alle, både små og store følte seg inkludert. Og musikk i gangene var 
det også:-) 

 
 

 

Alle 4H-gårdene hadde Gøy på landet-arrangement i september med støtte fra Troms og 
Finnmark fylkeskommune via 4H Troms; Olaåsen Mestringstun på Kvæfjordeidet, Holt 
Økopark, Haugvang 4H-gård, Fallvik 4H Gård og Senja Videregående Skole, Gibostad. Her var 
det mye folk innom på alle stedene og fikk oppleve dyr, planter, aktiviteter etc. 

 

Alumnarbeidet 

http://www.n4ha.no/


Regionsamarbeidet i Nord 
Regionsamarbeidet i nord fortsetter ufortrødent, har for det meste bestått av ukentlige Teamsmøter 
for de fem ansatte i 4H Nordland, Troms og Finnmark. Vi fikk en felles tur til Trondheim i forbindelse 
med ansattsamlingen i høst. 
Ettersom alle de ansatte stort sett sitter alene på kontorene sine, er disse møtene mellom kollegene i 
nord uvurderlige. Vi hjelper hverandre, deler prosjekter og ideer og samarbeider godt, bl.a. om nytt fra 
fylket. 

 
 
 

Er du mellom 0 og 9 år? Da kan du bli kløvermedlem i 4H! 
 

Du kan være kløvermedlem til du fyller 10 år. Da er du gammel nok til å bli medlem i en 4H- 
klubb. Et kløvermedlemskap koster kr 100 per år. Det inkluderer en velkomstpakke og to 
nummer av medlemsbladet Aktiv i tet, som bl.a. inneholder egne sider for kløvermedlemmer. 
Kløvermedlemmene inviteres til minst ett 4H-arangement i fylket i løpet av året. 
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