BUSKERUD

Årsmelding 2019
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4H-klubbene i 4H Buskerud

Alumnklubben i fylket: BASE – Buskerud 4H-Alumners Supre Entusiaster
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Buskerud Bondelag

TAKK til samarbeidspartnere
4H Buskerud ønsker å rette en stor TAKK
til følgende for et godt samarbeid i året
som gikk:
• Fylkesmannens Landbruks- og
næringsavdeling
• Buskerud Fylkeskommune
• Landsrådet for Norges barne- og
Ungdomsorganisasjoner (LNU)
• Samvirkeorganisasjonene i landbruket
• Viken Skog BA
• Skogselskapet i Buskerud
• Studieforbundet Natur og miljø
• Landbruksforvaltningen i kommunene
• 4H-gårdene
• 4H-klubbene
• BASE
• Vertsfamiliene for IFYE- og USAutvekslingen
• Alle 4H-ere, klubbrådgivere og
oppgavehjelpere i 4H Buskerud
• Alle i lokalsamfunnet som stiller opp
og hjelper til ved fylkesarrangement
• Alle kurssteder for godt stell og
samarbeid
• Alle lokale som støtter 4H
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Mariann Engebretsen, Eikernøtta 4H,
Vestfossen
1. varamedlem
Even Noreng, Hallingen 4H, Nesbyen
2. varamedlem
Anine Arnesen Gulbrandsen, Base,
Modum
3. varamedlem
Henning Smøttebråten, Ulltrøya 4H,
Hemsedal

Dette er 4H
4H Norge er en landsomfattende, ideell
barne- og ungdomsorganisasjon som er
livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig.
Organisasjonens formål er å utvikle en
aktiv og samfunnsengasjert ungdom med
ansvarsfølelse og respekt for natur og
mennesker.
Grunnlaget for organisasjonens arbeid
finnes i naturbruksnæringene og
lokalmiljøet. Formålet uttrykkes gjennom
mottoet «å lære ved å gjøre» og gjennom
4H-løftet:

Fylkesstyret
Det ble i 2019 avholdt 10 styremøter, hvor
av to var over to dager og det er behandlet
til sammen 70 saker. Styret har også deltatt
på flere fylkesarrangement.

Vi lover å arbeide mot det mål
Å bli en ungdom med
Klart hode, varmt hjerte,
flinke hender og god helse

Fylkesårsmøtet 2019
Årsmøtet ble avholdt på Varlo Grendehus
den 31.mars 2019. Øvre Eiker 4H-nemd
stod som teknisk arrangør. Det var 40
stemmeberettigede på årsmøtet fra 19
klubber. Totalt var det 63 deltakere med
observatører, gjester og ansatte. Etter
valget
fikk
fylkesstyret
denne
sammensetningen:

Fylkesstyret 2019, Svein Jakob Hollerud,
Frøydis Gulliksen Hotvedt, Anine Arnesen
Gulbrandsen, Even Noreng, Håkon Juven
Munkejord, Hege Pynttari, Liv Karin Bakke
Haugen, og Henning Smøttebråten. Mariann
Engebretsen var ikke til stede.

Ordfører:
Haldis Prestmoen, Lågen 4H,
Varaordfører:
Olaf Storemoen, Lågen 4H
Leder:
Hege Pynttari, Eikernøtta 4H, Vestfossen
Styremedlemmer:
Svein Jacob Hollerud, Rose 4H, Eggedal
Liv Karin Bakke Haugen, Åsgardane 4H,
Gol
Frøydis Hotvedt, Vittingen 4H,
Hvittingfoss
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Leders betraktninger for 2019
Da er det på tide med et tilbakeblikk på
4H-året 2019. Ved utgangen av året var det
i 28 klubber med 922 medlemmer i fylket
vårt, av disse fikk 42 stykker plaketten.
4H Buskerud ble 90 år i 2019, dette ble
feiret på fylkesleir i Modum, Buskerud
videregåendeskole avd. Buskerud. Vi har
hatt mange flotte arrangement i året som
har gått. Vi startet året med samling for
klubbrådgivere på Lampeland, etterfulgt av
styrevervskurs på Krøderen skolen,
medlemskonferanse og årsmøte på Varlo
grendehus i Hokksund. Det har vært stor
aktivitet i fylket, med mange deltagere,
men vi har plass til flere, bli med på
arrangementene, få nye venner, og 4H
minner.
Vi i Styret har gjennom 2019 jobbet med
de tre S ene, Større, Smartere og Synligere.
Dette er først og fremst for å bli flere i 4H
og for at flere skal vite hva 4H står for og
driver med. Vi trenger hjelp av hver og en
av dere, kan DU: Ta med deg en venn på et
4H arrangement? Kan du fortelle en venn
hva 4H er for deg, hvorfor du er med og
invitere de til å bli med i 4H?
Jeg har vært så heldig å få være med på
flere av arrangementene i 2019. Størst
inntrykk har nok uken på Nordiskleir på
Bornholm gjort. For en gjeng flotte
ungdommer vi fikk ha med oss dit, blir
både stolt og glad av å oppleve samholdet,
hjelpsomheten, positiviteten og
eksemplarisk oppførsel. Buskerud er best!
Håper å se mange av dere i Bodø i
sommer.
I Buskerud er vi så heldige å ha mange
klubbrådgivere som gjør en fantastisk
innsats i klubbene og for hele fylket,
ansatte som er godt kjent i, og med 4H. Så
har vi BASE, Buskeruds Alumn klubb som
gjør en fantastisk jobb. Er du
plakettmottager i år? Meld deg inn i BASE
og bli med på arrangement, utvekslingsprogram eller ta et verv i organisasjonen.
Det blir lagt ned et enormt antall
dugnadstimer i 4H Buskerud i løpet av et
4H år. Sammen synes jeg vi har lagt et
godt og aktivt 4H-år bak oss.

Jeg vil takke alle medlemmer,
klubbrådgivere og andre frivillige for den
jobben dere gjør for 4H. Takk til alle dere
som stiller opp på arrangementene våre, og
velkommen til alle nye medlemmer. Reis
på kurs, leir og andre arrangement, lær noe
nytt, og få nye venner og minner for livet.
Hege Pynttäri, Fylkesstyreleder

4H Buskerud 90 år
5. mai, 1929 startet en liten jordbruksklubb opp
på Gol, dette er starten på vår 90 år lange
historie. I løpet av året har vi vist oss frem på
våre arrangement med 90-års bannerne og tskjorte, men selve feiringen ble lagt til
fylkesleiren på Buskerud
gård, fredag 28. juni. Invitasjon til feiringen var
sendt ut til alle våre medlemmer,
æresmedlemmer og samarbeidspartnere samt
publisert i sosiale medier. De over 300
deltakerne var selvsagt gjester, sammen med
æresmedlemmene og de andre de andre
fremmøtte.
Det ble en flott feiring med underholdning,
konsert og nåværende og tidligere 4H-ere sa
litt om hva 4H har betydd for dem.
Tidligere var tevlinger noe som sto sterkt i 4H,
og derfor ble det arrangert tevling i
plantekunnskap, bløtkakepynting
og fruktfatanretning. Leirdeltakerne ble delt
opp i lag, og tevlet imot hverandre om å lage
de fineste og mest kreative kakene og
fruktfatene.
Senere ble kaker og fruktfat satt frem
i miljøtorget der alle kunne forsyne seg med
både kake og frukt.
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4H-kontoret

4H-klubbene

4H-kontoret har i 2019 hatt et
begivenhetsrikt år. Vi har opprettholdt den
tradisjonelle
aktiviteten,
selv
om
ansattressursene har vært noe mindre deler
av året. Personalgruppa i 4H Buskerud har
bestått av Hilde-Kristin Buøen Øynebråten
som er ansatt som organisasjonsrådgiver i
Skog og miljø i 100% . Regionleder: Irene
Pande frem til 1.juli. Fra 1.oktober fikk vi
ny regionkoordinator Emma Bodmann som
har kontor på hos 4H Norge i Oslo.
4H-kontoret til 4H Buskerud er hos
Hallingdal Næringshage på Gol

Ved utgangen av 2019 hadde 4H Buskerud
28 lokale klubber. I tillegg har vi alumnklubben BASE som er klubben for 4H-ere
som er ferdige med 4H-programmet.
I 2019 var det en liten nedgang i
medlemstallet i 4H Buskerud med 17
medlemmer. Per 31.12.19 var det 819
medlemmer og 103 klubbrådgivere, til
sammen 922.
Årsmeldingene til klubbene viser stor
aktivitet og det er et bredt spekter av
aktiviteter som blir gjennomført i løpet av
et 4H-år. Mange klubber er opptatt av
fysisk aktivitet og legger mange av møtene
sine utendørs i tillegg til faste
volleyballtreninger. Det jobbes med
rekruttering på lokalplan hele året, men vi
må bli enda flinkere til å vise fram alle de
gode aktivitetene 4H har å by på.

De ansatte i 4H Buskerud:
Hilde-Kristin

4H-nemdene
Noen av 4H-klubbene i Buskerud er
tilknyttet en 4H-nemnd. Den er satt
sammen av en representant fra hver 4H
klubb.
4H-nemndene er en naturlig og viktig
samarbeidspartner for 4H Buskerud når det
gjelder
større
fylkesarrangementer.
Aktiviteten i de ulike nemndene varierer.
De aktive 4H-nemdene i fylket i 2019 har
vært:
• Øvre Eiker 4H-nemd
• Sigdal og Krødsherad 4H-nemd
• Gol 4H-nemd
• Ål 4H-nemd
• Modum 4H-nemd

Akemøte i Furukvisten 4H

Kløvermedlemmer
4H Buskerud har 42 kløvermedlemmer. Vi
har ikke hatt egne kløverarrangementer i
2019, men de fleste har vært tilsluttet en
klubb og deltatt på aktiviteter i klubben og
blitt invitert på høstfest samt på vårt
årsmøte og til 90-årsfeiringen under
fylkesleiren.
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Æresmedlemmer og æresdiplomer

4H-gårder

4H Norge har to æresmedlemmer i
Buskerud: Olav Vebjørn Tandberg †og
Lars Aamodt.
I tillegg har 21 personer mottatt 4H Norges
æresdiplom:
Arne Drolsum†, Per Vale, Per Hafnor, Kari
Sandberg, Gudrun Skuterud, Vebjørn
Håvardsrud, Jorunn S. Nilsen, Ole Peder
Ulsaker, Lars Aamodt, Ellen M. Bergheim,
Marit Kinnebergbraaten, Ingebjørg
Kongsjorden, Engebret Korvald,
Anna Moxnes, Gotfred Skuterud†,
Aina Svendsby, Karin Kvarteig, Torstein
Vik, Guttorm Tovsrud, Olaf Storemoen og
Svanhild Isaksen.

4H Buskerud har pr. 31.12.19 to
4H-gårder. Fram-Sønju 4H-gård og
Hallingdal 4H-gard. Begge gårdene kan
vise til god aktivitet og mange besøkende.

Hallingdal 4H-gard

Fram-Sønju 4H-gård
Noen av æresdiplom-mottakerne under
90-års jubileet.

Trivselsagenter
Klubber med jubileum 2019

• Samklang 4H – 70 år
Klubben som hadde jubileum, mottok en
oppmerksomhet fra 4H Buskerud.

4H Buskerud har i år hatt 5 trivselsagenter.
De hadde sine samlinger sammen med
Vestfold og Telemark, og i løpet av året
hadde de 5 samlinger. I tillegg deltok de på
Aspirantleir i Vestfold, Fylkesleir i
Buskerud og på fellessamling under
Nordisk leir

Dagens aspirant Maren Helene Kolbjørnsgard
sammen med den første aspiranten i Samklang
4H, Torbjørn Opsata.

Trivselsagentene 2019 i BTV
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Sara Tormodsgard
Sara-Marie Sørbøen
Torpo 4H
Even Medhus
Vad 4H
Even Østenengen
Jørgen Rundtom
Vittingen 4H
Karine Borge Nørsterud
Ole Markus Lie
Margrete Guttormsen
Votndalen 4H
Mari Torsteinsrud
Tuva Brattegard
Vilde Kverndal Veslegard

Plakettmottakere
Det var totalt 42 stykker som fikk plaketten i
2019.

Andersnatten 4H
Hanna Hunstad
Oddvar Eidal
Åse Øverby
Dagali 4H
Ola Halvorson Gauteplass
Eikernøtta 4H
Jørgen Vraalstad Brekke
Jari Pynttäri
Henrik Pettersen Juelsen
Fossekallen 4H
Mari Storebraaten
Furukvisten 4H
Einar Andreas Skinstad
Simen Bye
Hallingen 4H
Elin Mikkelsplass
Oda Haga
Holleia 4H
Ylva Aamodt
Kryllingen 4H
Maja Rundtom
Mia Steinseth
Lauvsprett 4H
Sigrid Røberg
Lyn 4H
Lars Ueland Jarness
Lyng 4H
Guro Aaby Bergan
Lågen 4H
Rebekka Reberg
Eline Voldbakken
Ine Granhaug Hagen
Mali Rou Fjøse Foss
Regnbuen 4H
Andrine Kodahl Tverlid
Anniken Rabben
Andrea Kirstina
Øyun Marie Aabø Baklid
Solveig Letmolie
Karin Røren Dahlen
Rose 4H
Tuva Øen Tandberg
Rotneim 4H
Anette Eidsberget
Samklang 4H
Birgit Skjervheim

Årets plakettmottakere

Arrangementer
Inspirasjonssamlingen
Dato:11.-13.januar
Sted: Lampeland Hotell
Deltakere: 45 Totalt var det representert
26 4H-klubber fra de tre fylkene. Tema for
samlingen var: Psykiskhelse og ungdom,
Større- smartere-synligere Prosjekt
OPPDAG – UTEMAT, Klubbrådgiver
opplæring, erfaringsutveksling og sosialt.
Årets ÅLVÅGS-middag hadde tema
Gamlehjem.
Arrangør: 4H Buskerud
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DAF-kurs
Dato: 18. - 20. januar
Sted: Krøderen Skole, Krøderen
Deltakere: 81 kursdeltakere fra 22 klubber
+ 13 kursinstruktører
Tema/aktiviteter: En sosial og aktiv helg
med kurs i de ulike styrevervene.
Arrangører: BASE, 4H Buskerud og
Kryllingen 4H

2018 ble delt ut til Eikernøtta 4H.
Buskerud Bondelags jordbrukspris gikk i
år til Rotneim 4H. Nytt av året var 4H
Buskerud sin Friluftslivpris som gikk til
Vad 4H, de fikk 18 hengekøyer.
Arrangører: 4H Buskerud og Øvre Eiker
4H-nemd
Villmarkshelg
Dato: 08.-10. mars
Sted: EKT Langedrag
Deltakere: 45 deltakere og 7 voksne
Tema/aktiviteter: Masse kos med dyra,
ridning, revecamp, dyrestell, hundekurs og
hundekjøring, ski-leik, og mat på bål.
Arrangør: 4H Buskerud

Medlemskonferansen
Dato: 29.- 31.mars
Sted: Varlo Grendehus
Deltakere: 15 deltakere og 4 ledere fra 11
klubber
Tema/aktiviteter: En sosial helg med
årsmøte og årsmøtepapirene som tema.
Helgen førte til mange spennende spørsmål
som endte på talerstolen under årsmøtet
søndag.
Arrangører: 4H Buskerud, BASE og
Øvre Eiker 4H-nemd

Dyrekos på Langedrag

Actionhelg
Dato: 07.-09. Juni
Sted: Dagali
Deltakere: 19 deltakere 9
Tema/aktiviteter: Actionfylt helg for
seniorer og alumner med aktiviteter som
rafting og gocart
Arrangør: BASE

Deltakerne fra medlemskonferansen var flinke
til å entre talerstolen under årsmøtet 2018

Årsmøte
Dato: 31.mars
Sted: Varlo Grendehus
Deltakere: 63 deltakere inkl. gjester fra 19
klubber
Tema/aktiviteter: Vanlige årsmøtesaker,
og gruppearbeid rundt 4H Norges
strategiske mål Større – Smarter Synligere. Godt oppmøte bra engasjement
av deltakerne. Skogselskapets Skogpris for

Deltakerne på Actionhelgen etter rafting ned
Lågen
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Storkurs
Dato: 6. – 8. september
Sted: Bolærne, Vestfold
Deltakere: Totalt var det 120 deltakere (53
fra Buskerud, 1 fra Oppland, 3 fra
Telemark og 66 fra Vestfold)
Tema/aktiviteter: 6 forskjellige
emnekurs: Båtførerprøven, Seiling, Fiske,
Friluftsliv, Swing, Yoga, Foto, Gravering
på glass, omvisning på Bolærne og
Volleyball
Arrangører: 4H Vestfold

Fylkesleir
Dato: 26.-30.juni
Sted: Buskerud Gård,
Modum
Deltakere: 284
deltakere, i tillegg var
det
ca 80 ledere innom i løpet av dagene.
Tema/aktiviteter:
De to første leirdagene var i år satt av til
emnekurs og deltakerne fikk delta på
mange spennende aktiviteter som Viking
for en dag, gruvesafari, husflidskurs og
Rush trampolinepark.m.m. Torsdag kveld
hadde Buskerud Bygdeungdomslag
tevlinger med oss, fredag opptrådde den
lokale artisten Viljar Røysi og vi feiret 90årsdagen til 4H Buskerud.
Lørdag var det aktivitetsdag med
volleyball, tautrekking og boblefotball, og
om kvelden var det underholdt av
magikeren Håvard og fylkesmesterskap i
tautrekk hvor Furukvisten 4H gikk av med
seieren.
BASE stilte også i år med miljøtorg på
kveldene, med kiosk og konkurranser.
Søndag var det finale i volleyballturneringen og avslutning med
premieutdeling før leirdeltakerne dro slitne
men fornøyde hjem. Årets vinnere av
«Landkreditts-volleyballcup» ble
Blåveisen 4H i juniorklassen og Holleia
4H i seniorklassen.
Arrangør: Klubbene i Modum

Nattvolleyballturnering
Dato: 27. - 28. april
Sted: Numedalshallen
Deltakere: 213 4H-ere og ca 80 frivillige
voksne
Tema/aktiviteter: Volleyball døgnet
rundt!! BASE stilte med dommere, og
ellers var det godt oppmøte fra hele
Buskerud. Det var Blåveisen 4H som vant
juniorturneringen, men siden de var et reint
guttelagt fikk Lågen 4H som kom på
2.plass napp i vandrepokalen. I
seniorturneringen var vinneren i år
Vittingen 4H.
Arrangør: Lågen 4H, Uvdal 4H og Dagali
4H

4H-dagen
4H Buskerud hadde ingen fellesmarkering
av 4H-dagen i år, men flere klubber hadde
egne arrangement med både loddsalg og
overnatting i det fri.

Fylkesleirdeltakerne 2019
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Nordisk leir
Dato: 20.-27. juli
Sted: Østermari,
Bornholm
Deltakere: 81
deltakere fra Buskerud
og 8 ledere: HildeKristin B. Øynebråten (hovedleder/ansatt),
Håkon J. Munkejord, Sigrid Hotvedt,
Svanhild Isaksen, Olaf Storemoen, Kristin
Ramstad, Ingvild Dahl Rust og Hege
Pynttari
Tema/aktiviteter:
En fin uke på Bornholm med mange flotte
aktiviteter, konserter og nye 4H-venner fra
både Norden og USA.
Under volleyballturneringen fikk Buskerud
2 (Svanhild, Olaf, Hedda, Liv Karin,
Torgeir og Finn Jostein) en flott 2. plass i
alumnklassen
Arrangør: Danmark 4H

Fra plakettutdelingen

Andre aktiviteter
Høstfester
Høsten 2019 ble det gjennomført høstfester
i alle Buskeruds 28 4H-klubber. Det rettes
en stor takk til følgende personer for god
hjelp som høstfestutsendinger:
Liv Karin Bakke Haugen, Hege Pynttari,
Frøydis Hotved, Hilde-Kristin Buøen
Øynebråten, Håkon Juven Munkejord, Nils
Vøllo, Oddveig Moen, Sigrid Hotvedt,
Torstein Vik, Even Noreng, Henning
Smøttebråten, Olaf Storemoen, Svein
Jakob Hollerud, Annine Arnesen, Marit
Kinnebergbråten, Åse Øxnevad, og Kari
Ødegård

Buskerud-gjengen under landsleir 2019

Plakettfest
Dato: 17. november
Sted: Tyrifjord Hotell, Vikersund
Deltakere: 89
Av totalt 42 plakettmottakere fra 19
klubber, møtte 31 stykker til plakettfest.
Her deltok også foreldre, æresmedlem,
BASE, fylkesstyre og ansatt fra 4H
Buskerud. Tradisjon tro var det
festmiddag, taler og underholdning, samt
utdeling av 4H-plaketten og vitnemål.
Arrangør: 4H Buskerud

Høstfest i Samklang 4H
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Skogdager og skogaktiviteter
4H Buskerud har deltatt på 5
skoleskogdager rundt om i fylket. Vi har
også planlagt et større skogprosjekt for
2020.

Internasjonalt
I sommer hadde vi IFYE-besøk i 3 uker av
Olivia Slack fra USA. Hun bodde i
vertsfamilie hos familien
Stuvstad/Tandberg på Åmot. En stor takk
til dem!

Sammendrag av årsmelding for
BASE 2019
BASE har hatt ca 60 betalende
alumner i 2019.
Vår hovedoppgave er å ha det
morsomt, samtidig som vi bidrar på 4H
Buskerud sine arrangementer. Vi skal gjøre
det beste lenger, og det er viktig for oss å
få dette ut til alle 4H-ere. Det sosiale er
veldig viktig i organisasjonen.
I året som har gått så har vi vært
instruktører på styrevervskurs, vært
dommere på Nattvolleyball, arrangert
actionhelg med rafiting og gocart for
seniorer og alumner, arrangert miljøtorg og
turneringer på fylkesleir, vært ledere på
landsleir og vært på noen høstfester. Vi har
også deltatt på arrangementer arrangert for
alumner andre steder i landet.
Styret det siste året har vært leder Håkon
Juven Munkejord, nestleder Helle Formo
Hartz, kasserer Hans André Tandberg og
styremedlemmer Eirik Bø, Erik Mayrhofer
og Frida Syvertsen Ek

Eikernøtta 4H ble i år kåret som den de mest
skogbruksaktive 4H-klubbene i Buskerud og fikk
diplom og en sjekk på kr 5000,- fra Skogselskapet i
Buskerud

Loddsalg
Totalt i Buskerud ble det solgt 11530
lodd som tilsier et snittsalg på 16,11 lodd
per medlem over 10 år.
Eikernøtta 4H er den klubben i Buskerud
som har solgt flest lodd, men 95 stk. pr
medlem.
3-Kløver`n
Felles medlemsblad med 4H Vestfold som
i 2019 hadde 3 utgaver som kom ut
elektronisk. Bladet blir sendt til alle
medlemmer, lagt på hjemmesiden og delt
på Facebook.
En stor takk til alle dere som har sendt inn
bidrag til bladet.

Med vennlig hilsen
Håkon Juven Munkejord

Nettside
Vi har hatt som mål å oppdatere
hjemmesiden regelmessig og har i
varierende grad fått dette til.
Facebook, Instagram og Snap
Vi prøver være aktive på våre tre sosiale
medier og ser at vi når flere av medlemene
ved å bruke Insta. og Snap. Siden aldersgrense 13 år bruker vi aldri dette som
eneste medium, men vi oppretter
arrangement, oppdaterer siden vår med
nytt fra hjemmesida, minner på
påmeldingsfrister osv.

BASE under Landsleiren på Bornholm.
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