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Klubbservice er et digitalt informasjonsskriv som sendes til styret i klubben, klubbrådgiver A og klubbrådgiver B. 
Sentralstyret, fylkesstyrene, styrene i 4H-gård Norge og Norske 4H-alumner, alle 4H-gårder/-setre, får også tilsendt klubbservice. 
Klubbservice ligger også lett tilgjengelig i nedlastningssenteret på vår nettside: https://4h.no/for-4h-ere/nedlastingssenter/

Takk!
1. februar kom jeg tilbake som generalsekretær etter 
å ha vært i fødselspermisjon (vi må alle gjøre vårt 
for å få flere 4H-medlemmer). Jeg ser nå organisas-
jonen litt utenfra, fordi det har skjedd så mye som 
jeg ikke har vært med på. Og det som slår meg er 
hvor flinke dere – og VI er!

Jeg er dypt imponert over at klubbene har klart å 
opprettholde aktivitet på tross av mange hinder, 
stadig nye koronaretningslinjer og mye usikkerhet 
knyttet til fremtiden. Mange klubber har nesten holdt 
på som normalt, mens andre har funnet på nye, rare 
og spennende aktiviteter. I 2020 ble det gjennomført 
over 5500 møter og aktiviteter i klubbene. Og de 
fleste har klart å ha årsmøte – vi har faktisk ikke hatt 
større frafall av klubber i koronaåret, enn i et normal-
år.

Helt siden 4H sin spede start på 1920-tallet har klub-
bene vært navet i organisasjonen. Da, som nå, drev 
de med prosjekter og fokuset var å lære ved å gjøre.

I etterkrigsårene gjorde 4H en viktig jobb med å øke 
kunnskapen om dyrking av mat, husstell og ikke 
minst demokratiopplæring gjennom lagsarbeidet 
rundt om i hele landet.

 
Fjoråret var også 
et krevende år. 
Og igjen ser vi 
hvor viktig 4H er. 
Vi er et fristed 
for barn og unge 
som trenger 
det, og en trygg 
sosial plattform 
for utvikling av 
vennskap og en 
arena for mestringsfølelse.

Så her kommer det en stor takk til alle dere som 
bidrar i over 500 klubber landet rundt. Alle dere som 
sitter i styret, er aktive medlemmer, klubbrådgivere, 
foresatte, fylkesstyrene, alumnene, 4H-venner, 
lokale bedrifter og alle støttespillere for klubbene 
våre: Takk for at dere bidrar til leking, læring og 
moro for barn og unge over hele landet. Dere gjør 
en av verdens viktigste oppgaver.

generalsekretær

@4HNorge @4HNorge @norge4h 4h.no

https://4h.no/for-4h-ere/nedlastingssenter/
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Betalt kontingent er

din billett
til mye lokal 4H-moro!

Hvor og når kommer fakturaen?

Medlemskontingenten for 2021, sendes pr e-post 
mandag 22. februar. Nytt av året, er at du kan betale 
kontingenten med kort eller Vipps. Du kan også 
betale via nettbank, hvis du ønsker det. Du kan også 
finne fakturaen når du logger deg inn på 4h.no.

På våre ressurssider | medlemsregister finner du 
informasjon om hvor du finner fakturaen og ulike 
betalingsmåter.

Vinn premie

Alle som betaler kontingenten innen betalingsfristen 
er med i trekningen av 50 4H-emaljekrus.

Informasjon

Informasjon om at kontingentfakturaen er sendt ut, 
og muligheten for å vinne premier, bli delt på våre 
nettsider og i sosiale medier. Bildene som skal 
brukes i sosiale medier, kan også lastes ned her. 
(Bildene legges ut fortløpende). Vi ber om at de 
brukes på samme dager som det står i filnavnet. Ev. 
at dere deler 4H Norge sine poster i sosiale medier.

Hva skal klubbene gjøre?

• Klubbene bes informere sine medlemmer om at 
kontingentfaktura sendes ut 22. februar, slik at folk 
vet at den kommer. Da tar man kanskje en ekstra titt 
i søppelboksen, dersom man ikke finner den i inn-
boksen.

• Fint om klubber deler informasjon som legges på 
4H Norges sosiale medier om kontingentfaktura og 
muligheten til å vinne premier. 

• Klubben har ikke ansvar for å purre ubetalte kon-
tingentfakturaer, men det er fint om klubben følger 
med på hvem som ikke har betalt – og gir en vennlig 
påminnelse. 

• De som ikke betaler kontingenten blir kontaktet av 
fylkeslagene rett etter påske. Det kan være at en-
kelte fylkeslag spør klubbene om å hjelpe til, dersom 
det er mange som ikke har betalt. 

• Dersom det er medlemmer som ikke vil være med 
videre, må de meldes ut. Dette kan de gjøre selv ved 
å logge inn på 4h.no, eller utmeldingen kan sendes 
på e-post til kontingent@4h.no. 

Hvordan vite hvem som har betalt?

Logg deg inn på 4h.no, velg «Min side» øverst 
i høyre hjørne. Velg deretter «Min klubb» og 
«Rapporter» i høyre marg. Der kan du åpne en 
medlemsliste hvor du ser dato for sist innbetalt kon-
tingent.

På ressurssidene finner du mer informasjon om 
klubbens medlemsliste.

Medlemskontingent 2021
Betalt medlemskontingent er 4H-erne sin billett til mye 4H-moro i 2021.Det 

er viktig at klubbene oppfordrer alle sine medlemmer til å betale medlems-

kontingenten, slik at de er med i 4H også i år.

Vinn
premier!

http://www.4h.no
https://4h.no/ressurssider/medlemsregisteret/
https://www.4hbutikken.no/4h/901477/4h-koppen-4h-emaljekopp
http://www.4h.no
https://4h.no/verving/some-bilder-2021-article41932-944.html
mailto:kontingent%404h.no?subject=
http://www.4h.no
https://4h.no/ressurssider/medlemsregisteret/#tile-2648-faq-38600
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suelle overgrep, og krever politiattest fra klubbrådgi-
vere og andre voksenpersoner. Vi ber derfor alle 
klubbrådgivere som ikke har fremvist politiattest om å 
gjøre det. Les mer om politiattest her.

Deltagerstøtte
Økonomi skal ikke være en hindring for å delta på 4H 
sine aktiviteter – alle som vil, skal få være med. Det er 
mulig å søke om deltakerstøtte for aktiviteter og pros-
jekt. Mer info og søknadsskjema

Den grønne skolen
dengronneskolen.no er en ressursside med aktiviteter 
og pedagogisk opplegg innen naturbruk, landbruk, og 
friluftsliv. Dette er resultatet av et samarbeid mellom 
Norges Bondelag og 4H Norge.

På Den grønne skolen finner du faktasider om norsk 
landbruk, tilpasset barn og unge. Her finner du også 
en temabank med pedagogiske opplegg som er 
forankret i lærerplanen. Materiellet er tilpasset 1. - 10. 
klasse. I temabanken finnes også aktiviteter som klub-
ben kan bruke på sine klubbkvelder.

Nordisk leir 2021
Nordisk leir i Sverige i sommer er avlyst pga. korona-
pandemien.

Valgkomitearbeid i 4H
4H Norge har utviklet nytt materiell som kan brukes av 
valgkomiteer i alle ledd i 4H (klubb, fylke og nasjonalt). 
Her finner klubben tips til valgkomiteer og andre som 
arbeider for å finne nye styremedlemmer. Bruk gjerne 
“Årshjul for fylket” og gjør dette om til klubbens eget 
årshjul. Vi anbefaler styret, sammen med nyvalgt val-
gkomite, å se gjennom valgkomitemateriellet og starte 
planleggingen i god tid før årsmøtet.

Materiell til valgkomitearbeid ligger i nedlastingsarkivet 
på nettsidene.

Hald av datoen!
30. juli – 6. august 2022 vert det endeleg skipa 
til leir igjen! Etter to leirlause år ser  leirkomiteen 

fram til å ta imot 4H-arar frå heile landet til 
verdas navle; den vesle, fine bygda Breim i Glop-

pen kommune i Sogn og Fjordane. I Breim får 
leirdeltakarane oppleve både fjell, vatn og skog, 
inkludert eit hav av moglegheiter i nærområdet til 

leirområdet, som vert på Norsk Fjordhestgard.

Vi sjåast!

Hva: Landsleir 2022 
Når: 30. juli - 6. august 2022 
Hvor: Breim, Gloppen kommune, Vestland 
Leirområde: Norsk Fjordhestgard

4h.no/landsleir2022/

Landsleir 2022

Korona
Tusen takk til alle klubbrådgivere og klubbstyrer 
som gjør en ekstra innsats for å få til smittevernfor-
svarlig 4H-aktiviteter.  Regler og anbefalinger for 
koronaforsvarlig 4H-aktivitetet finnes i vår nettsak. 
Disse oppdateres når nasjonale myndigheter en-
drer sine regler og anbefalinger. Det er viktig å lese 
denne nettsaken, og holde seg oppdatert. I tillegg 
må klubbene sette seg inn i og følge lokale myn-
digheters regler og anbefalinger.

Hovedregelen for tiden er at vanlige 4H-møter/-
aktiviteter med faste deltakere kan gjennomføres. 
Slike aktiviteter regnes som såkalt fast organisert 
fritidsaktivitet. Det anbefales maks 20 deltakere på 
slike aktiviteter. Dersom det ikke er en fast aktivitet, 
kalles det arrangement. På arrangement er det til-
latt med ti deltakere innendørs. Dersom 4H-møtene 
gjennomføres utendørs er det tillatt med 200 del-
takere, men 4H Norge anbefaler mindre grupper.

Flere i 4H
Det er å verve nye medlemmer er viktig, og det er 
gøy! Ikke minst bidrar det til at enda flere barn og 
unge får en meningsfull fritid gjennom 4H. Det er 
viktig at klubben alltid husker å tenke på hvordan 
de kan invitere med seg nye medlemmer.

Her er fire ting dere kan gjøre for å få flere 
medlemmer:

1. Februar: Få de som var medlem i fjor til å betale 
kontingenten for i år også.

2. Mai/juni: Vis frem 4H-klubben på bygdedager, 
Under åpen himmel, 4H-dagen og åpne arrange-
ment. Få lokalavisa til å skrive om dere.

3. August/september: Ved skolestart er mange 
interessert i å finne en ny fritidsaktivitet. Inviter 
dem med i 4H. Ha gjerne et eget arrangement med 
fokus på å ta imot nye medlemmer.

4. November: Nasjonal vervemåned der alle verv-
er. Denne måneden skal vi være ekstra flinke til å 
fortelle om 4H og invitere med oss flere. Ha gjerne 
et arrangement der alle medlemmene oppfordres til 
å ta med en venn.v

Beredskap
4H Norge sin beredskapsplan beskriver hvordan 
vi skal unngå og håndtere uønskede hendelser og 
kriser. Klubbrådgiver A er ansvarlig for beredska-
psarbeidet i klubben. Det vil si at han/hun har et 
ekstra ansvar ift. å se for seg hva som kan skje, 
planlegge for at det ikke skal skje og ha en plan for 
hva man gjør dersom det likevel skjer. Beredskap-
splanen og tilleggene finner du på 4h.no.

Politiattest
4H ønsker å være en trygg arena for medlemmer 
og frivillige. 4H og andre frivillige organisasjoner 
har satt fokus på forebyggende arbeid mot sek-

Last 
gjerne ned 

våre smittevern-
plakater. Finnes på 
begge målformer og 

i farger og sort/
hvitt.

https://4h.no/om-4h/organisasjon/politiattest/
https://4h.no/for-4h-ere/deltagerstotte/
http://dengronneskolen.no
https://4h.no/for-4h-ere/nedlastingssenter/?pp#collapse-5694
https://4h.no/for-4h-ere/nedlastingssenter/?pp#collapse-5694
https://4h.no/landsleir2022/
https://4h.no/korona/retningslinjer-article29138-9718.html
https://4h.no/korona/retningslinjer-article29138-9718.html
https://4h.no/getfile.php/131949-1572291374/4H%20Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Beredskapsplan/Beredskapsplan%20for%204H%20Norge.pdf
https://4h.no/om-4h/organisasjon/beredskap-og-sikkerhet/
https://4h.no/om-4h/organisasjon/beredskap-og-sikkerhet/
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4H-gårder over hele landet!
Vet du og klubben at det finnes 50 spennende 
4H-gårder og 4H-setre rundt i hele landet? Det har 
vært et spesielt år med koronarestriksjoner, men nå 
håper vi at verden etter hvert skal normalisere seg, 
og at gårdene igjen kan åpne for besøkende. Flere 
av gårdene har allerede åpent for små grupper, så 
hvorfor ikke dele opp klubben i mindre grupper og ha 
alderstilpassede aktiviteter for medlemmene?

På 4H-gården kan du lære om dyr, matlaging, dyrk-
ing og mye annet - der får du lærerike gårds- 
opplevelser! Lurer du på hvor nærmeste 4H-gård 
ligger, finner du disse på www.4hgard.no. Du kan 
også ta kontakt med ditt fylkeskontor for hjelp. 
Velkommen til gards!

Gøy på landet 2021
I september arrangeres Gøy på landet på 4H-gårder 
over hele landet.

Målet er å vise fram norsk landbruk, lokal matproduk-
sjon og 4H på en positiv måte. Vi skal synliggjøre 
4H-gårdenes aktivitet og samarbeidspartnere, gi 
gode tilbud til kløvermedlemmer og rekruttere flere 
medlemmer til 4H.

Gårdene bestemmer selv hvilken helg i september 
de ønsker å arrangere Gøy på landet. Vi oppfordrer 
derfor 4H-klubber og 4H-gårder som ligger i samme 
lokalmiljø til å møtes for å legge en plan for årets 
arrangement.

Det er mye artig man kan gjøre under Gøy på landet 
og både 4H-klubbens medlemmer og de på gården 
kan ta del i programmet. Her er eksempler på noen 
oppgaver under arrangementet:

• Ta ansvar for ulike aktiviteter.

• Lage og selge mat og drikke.

• Selge billetter og tilby medlemskap i 4H. 
Gøy på landet er en fin arena for å rekruttere 
kløvermedlemmer og medlemmer til klubben din. 

Mer informasjon og forslag til aktivitetspakke, 
kommer i neste utgave av klubbservice.

 
15. februar åpnet den oppdaterte prosjektplatt- 
formen. Endelig kan 4H-ere ta fatt på et nytt digitalt 
prosjekt.

Det er gjort noen forbedringer i plattformen. Blant 
ennet følgende: endringer lagres helt automatisk, 
kravene til aspirant, junior og senior kommer tydelig 
frem, og det har blitt enklere å velge prosjekter fra 
oppdragsbanken. 
Hold deg oppdatert om de nye funksjonene ved å 
lese nettsaken “Prosjektplattformen er relansert!”.

• Digitale prosjekter | informasjonssider

• Digitale prosjekter | oppdragsbanken

Under åpen himmel 2021
1. mai

Relansering av prosjektplattformen

4H har bursdag og vi feirer 4H-dagen med å sove ute 
under åpen himmel! I år er 10. år på rad 4H-ere sover 
under åpen himmel.

Også i år blir trolig feiringen annerledes, men 4H-dagen 
skal likvevel markeres med å lage gode og minnerike 
uteopplevelser - trolig hver for oss eller i mindre grupper – 
men som del av et  større fellesskap.

Hold dere oppdatert om arrangementet på våre nettsider.

Lykke til med prosjektarbeidet!

#underåpenhimmel | #4hdagen | #vier4h

https://4hgard.no/
https://4h.no/nyhetsarkiv/prosjektplattformen-relansert-article41057-28.html
https://4h.no/informasjonssider/
https://4h.no/oppdragsbanken/
https://4h.no/arrangement/under-apen-himmel-2021-article15856-855.html?instance=0


9 Klubbservice # 1 -2021 Side

Landslotteriet
4H Norges årlige landslotteri er en nødvendig inntekt-
skilde. Loddsalget er ikke bare viktig for klubbene, men 
også for driften av 4H i fylket og 4H Norge. En del av 
overskuddet går dessuten til 4H sitt solidaritetsarbeid 
i Gambia, der barn og unge i landsbyene hjelpes til en 
bedre fremtid.

Kr 1,20 per solgte lodd går til Solidaritetsfondet. Det 
meste av dette går til 4H i Gambia, men 4H-klubbene 
og fylker kan også søke om delfinansiering til solidar-
itetsprosjekt (jfr. retningslinjene for Solidaritetsfondet).

Alle klubber får tilsendt lodd som de skal selge. Lod-
dene sendes ut i uke 9, de fleste klubber vil da kunne 
selde lodd fra uke 9/10. Loddene kan selges fram til 
15. september 2021.

Den klubben i fylket som selger flest lodd pr. medlem 
får kr 5.000,- i premie. Den klubben i hele Norge som  
selger flest lodd pr. medlem får i tillegg kr 10.000,-.

På våre nettsider finner du mer informasjon om 
landslotteritet:

• Antall lodd
• Betalingsfrist faktura
• Fortjeneste
• Fordeling oveskudd
• Salsperiode
• Premiering
• Retur av usolgte lodd
• Dispensasjon

Frifond-rapportering
Informasjon og frister som er viktig for dere i klubbene. 
Frifond-rapportering, det er KUN 1.desember som er 
siste frist. Se Årshjul.

Vi oppfordrer alle klubber til å gjennomføre sine 
årsmøter før 15.november, dette for å ha god tid til å 
legge inn alt i “Årsmelding” på Min side før 1.desem-
ber - som er absolutt siste frist.

All viktig info om Frifond finner du på ressurssidene.

Kassabok
Det jobbes med en oppdatering av Kassaboka og 
regnskapsføring (Excel-ark). De reviderte utgavene 
legges på ressurssidene innen 1.april.

Studietur 4H Gambia
Vil du oppleve 4H i et annet land, i en litt annen ver-
den? Bli med 4H på en spennende reise til Gambia!

4H Norge planlegger studietur til Gambia i perioden 
29.des. 2021 - ca 10.jan. 2022. Turen gjennomføres 
så lenge  det er tilrådelig med tanke på konorapand-
emien. Studieturen er en unik mulighet til å bli kjent 
med Gambia og 4H i Gambia. Vi bor hos vertsfami-
lier i flere landsbyer og får være med på 4H-aktiv-
iteter. Vi har plass til 16 deltakere, både alumner, 
klubbrådgivere, 4H-ere over 16 år, ansatte og andre 
ressurspersoner for 4H. 
Søknadsfristen er 1.september.

Mer info og søknadsskjema

Amerikansk brevvenn
87 norske deltakere har nå blitt koblet sammen 
med en amerikansk 4H-brevvenn. Alle deltakerne 
får e-post med kontaktinfo til sin deltaker i løpet av 
uke 7, sammen med tips til temaer de kan snakke 
sammen om. Alle kan følge med på emneknaggene 
#States4H og #S4HPenPal på Facebook og Insta-
gram.

Rural Youth Europe (RYE)
Bli med i det europeiske felleskapet selv om det 
er reiserestriksjoner! Ved å følge RYE via deres 
hjemmeside eller i sosiale medier, får du nyheter om 
hva som skjer, digitale webinarer og mulighet for å bli 
kjent med andre!

• RYE nettside- inneholder bl.a event-kalender, 
blog, podcast, medlemsblad og mulighet for 
påmelding til nyhetsbrev.

• RYEurope’s Facebook-side.
• Facebook gruppe: Friends of Rural Youth Eu-rope.
• Instagram
• Twitter 

«På grunn av koronapandemien har sentrallstyret vedtatt at alle 
internasjonale arrangement (med fysisk oppmøte), skal avlyses til og med 

15. august. Men du kan fortsatt reise i egen stue.»

Internasjonalt utenfor Norden

Loddene 
sendes ut i 

uke 9.

https://4h.no/getfile.php/1324244-1585826403/4H%20Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Vedtekter%20og%20retningslinjer/Retningslinjer/Retningslinjer%20solidaritetsfondet.pdf
https://4h.no/for-4h-ere/landslotteri/
https://4h.no/for-4h-ere/landslotteri/
http://Antall lodd Betalingsfrist faktura Fortjeneste Fordeling oveskudd Salsperiode Premiering Retur av us
http://Antall lodd Betalingsfrist faktura Fortjeneste Fordeling oveskudd Salsperiode Premiering Retur av us
http://Antall lodd Betalingsfrist faktura Fortjeneste Fordeling oveskudd Salsperiode Premiering Retur av us
http://Antall lodd Betalingsfrist faktura Fortjeneste Fordeling oveskudd Salsperiode Premiering Retur av us
http://Antall lodd Betalingsfrist faktura Fortjeneste Fordeling oveskudd Salsperiode Premiering Retur av us
http://Antall lodd Betalingsfrist faktura Fortjeneste Fordeling oveskudd Salsperiode Premiering Retur av us
http://Antall lodd Betalingsfrist faktura Fortjeneste Fordeling oveskudd Salsperiode Premiering Retur av us
http://Antall lodd Betalingsfrist faktura Fortjeneste Fordeling oveskudd Salsperiode Premiering Retur av us
https://4h.no/ressurssider/frifond/
https://4h.no/ressurssider/moteboka-kassaboka-og-aret-rundt/
https://4h.no/4h-i-gambia/bli-med-4h-til-gambia-article20593-1085.html
https://www.ruralyoutheurope.com/
https://www.facebook.com/ruralyoutheurope
https://www.facebook.com/groups/friendsofruralyoutheurope
https://www.facebook.com/groups/friendsofruralyoutheurope
https://www.instagram.com/ruralyoutheurope/
https://twitter.com/RYEurope
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22. feb.: Kontingent sendes ut.  
Uke 9: Loddene sendes ut til 4H-klubbene 
5. mars: Betalingsfrist medlemskontingent 
24. mars: Sentralstyremøte (Teams). 
1. mai: Under åpen himmel 
4. mai: 4H-dagen 
1.sept.: Søknadsfrist studietur Gambia 
4. - 12. sept: Friluftslivets uke 
1.des.: Siste frist for årsraportering i klubbene  
28.des.-11. jan: Studietur 4H Gambia.

NB! All internasjonal aktivitet (fysiske treff) avlyses 
t.o.m. 15. aug 2021!

4H-arrangement

Viktige datoer og frister

Bli med ut!
Friluftslivets uke 2021 | 4.- 12. september

4H-butikken er nå relansert, og framstår 
i ny drakt med mange nye, spennende 
produkter.

I nettbutikken finnes både 4H-profilartikler 
og andre artikler (uten logo eller kløver). Vi 
jobber fortsatt med finjusteringer og flere 
profilartikler kommer etter hvert, men 4H-
butikken er nå åpen og klar for bestillinger.

Klubbene/fylkene må nå logge seg inn på 
en annen måte enn tidligere.

Brukerveiledning om hvordan man 
gjøre dette, finnes i 4H-butikken.

Kundesenter 4H-butikken.

4H-butikken i ny drakt!

Profileringsgjengen i 4H
Er du 4H-er, og 18 år eller yngre? Da kan du melde 
deg inn i FB-gruppa - Profileringsgjengen i 4H! 
Da kan du være med og bestemme hvilke profilerings-artikler 4H Norge skal lage, og hvordan de skal se 
ut! I 4H er det medlemmene som bestemmer! Bli med og bestem hvordan vi skal synes, også!

Meld deg inn i Facebokkgruppa: 
profileringsgjengen i 4H

Sjekk de nye, 
fine 4H- 

termokoppene! 
Finnes i grå eller grønn, 

og i begge 
målformer!

https://4h.no/for-4h-ere/landslotteri/
https://4h.no/4h-i-gambia/bli-med-4h-til-gambia-article20593-1085.html
https://4h.no/arrangement/friluftslivets-uke-article39948-855.html?instance=0
https://4h.no/4h-i-gambia/bli-med-4h-til-gambia-article20593-1085.html
https://4h.no/hva-skjer/arrangement/
https://www.4hbutikken.no/kundesenter/brukerveiledning
https://www.4hbutikken.no/kundesenter/startside
https://www.facebook.com/groups/563237971129886/members/
https://www.facebook.com/groups/563237971129886/members/

