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Hilsen fra fylkesstyreleder 

Kjære alle 4H-ere, 4H-foresatte og klubbrådgivere.  

Vi har nå lagt bak oss et annerledes år, et år ingen av oss var forberedt på. Jeg vil si tusen 
takk for innsatsen dere har lagt ned i løpet av dette året. Det har vært ekstra krevende for 
mange, også i 4H sammenheng. Jeg er imponert over kreativiteten dere har vist og måten vi 
sammen har tenkt nytt på. Hvordan skal man opprettholde den gode 4H aktiviteten når man 
ikke kan møtes? Hvordan kan vi gjennomføre 4H prosjektene? Har vært gjentagende 
spørsmål siden mars, og som dere har funnet fine løsninger på. Dette året har gjort at vi har 
måtte tenke nytt, vi har funnet løsninger som digitale klubbmøter, konkurranser på sosiale 
medier – alt vi har gjort i år er med på å videre utvikle organisasjonen vår. Det vi har lært må 
vi ta med oss videre.  

Selv om dette har vært et annerledes år har vi lært mye, vi har lært å skape aktivitet uten å 
være sammen fysisk. Jeg synes alle klubbene rundt om i fylket vårt har vært flinke til å tenke 
nytt og se muligheter utfra situasjonen.  

2020 var også året hvor vi gikk inn i digitale prosjektbøker, på mange måter passet jo dette 
godt. Jeg har inntrykk av at dere rundt om i klubbene er godt i gang med digitale prosjekter, 
det er veldig bra. Jeg vil oppfordre dere til å ta kontakt med oss hvis dere har noen spørsmål 
rundt dette. Det er mange fine videoer på nettsiden til 4H som kan være til hjelp hvis dere 
trenger det.  

Samtidig vil jeg oppfordre dere på årsmøte til å bruke stemmen deres i dag, bruk stemmen 
og del deres meninger. Det er dere som er 4H og det er i dag på årsmøtet det blir bestemt 
hva det skal prioriteres å bruke penger på, og hva fylkesstyret sammen med ansatte skal 
jobbe med i det kommende året. Våg å gå på talerstolen og fortell. Vær aktiv under 
generaldebatten i dag. Handlingsplanen håper jeg dere i dag snakker om, den ligger til grunn 
sammen med årsplanen for arbeidet hele det kommende 4H-året. Det er dere som er 
medlemmer som bestemmer hva som skal skje i Oppland 4H.  

I det kommende året håper jeg vi kan møtes fysisk igjen og ha alle de gode aktivitetene 4H 
har å by på.  

Gratulerer til plakettmottakerne i år, og dere som har fått æresdiplom.  

Jeg vil også takke fylkesstyret for innsatsen i året som har gått. Jeg ønsker dere alle, alt godt 
i 2021.  

 
Hilsen fylkesstyreleder 

Synnøve Espen Bratvold 
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Fylket 

Fylkesårsmøtet 

Årsmøtet i 4H Oppland ble avholdt på teams lørdag 14. mars kl. 11-13.30  

Fylkesstyreleder Synnøve Espen Bratvold åpnet ved å ønske velkommen, samt gi ordet 
videre til ordstyrer. 

Ordstyrer Ingri Grønningsæter Silli orienterte om omstendighetene rundt årets digitale 
fylkesårsmøte, samt gjennomføringen av møte.  

Det var 19 delegater med stemmerett (20 delegater fra kl12.29), det var 7 observatører.  

Det deltok ingen fra samarbeidende organisasjoner.  

Torbjørn Joa deltok fra sentralstyret.  

I årsmøtet var 11 4H-klubber representert.  

Generaldebatt  

 Utgikk da det ble digitalt møte 

Innkomne saker 

 Det var ingen innkomne saker 

Handlingsplan 

 Handlingsplanen for 2020 ble godkjent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordfører og fylkesstyret var godt fornøyd 
med å ha gjennomført digitalt årsmøte på 
superkort varsel 
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Fylkesstyret 

4H Oppland har hatt følgende sammensetning i 2020: 

Styret 
Synnøve Espen Bratvold  leder            OPAL 4H/Toso 4H (Jevnaker) 
Espen Strømsnes                                                    Skautrollet 4H (Vestre Toten) 
Magnus Muriteigen     Lia 4H (Sør-Fron)  
Inger Strand                                                             Slidre 4H (Vestre Slidre) 
Inger Mette Nymoen     Tingelstad 4H (Gran)  
Kristin Alfstad                                                           Furustrand 4H (Øystre Slidre) 
Kjell Aarestrup     Fylkesmannens Landbruksavdeling 

Vararepresentanter 
1. vara, Sigurd Bekken Woldengen                         Moen 4H (Gran)  
2. vara, Maren Halvorsud    Sølvpilen 4H (Østre Toten) 
 
 

Ordfører i årsmøtet 
Ingri G. Silli      OPAL 4H/Kvikk 4H (Nord-Fron) 

Varaordfører 

Tåle Willerud      OPAL 4H/Sølvpilen 4H (Østre Toten)  

På fylkesårsmøtet ble leder, varamedlemmer og ordførere valgt. Resten konstituerte styret 
på første styremøte.  

Fylkesstyret har hatt 6 styremøter i 2020.  Det er behandlet 26 saker. De fleste møtene har 
vært på teams. Vi har hatt fokus på hvordan vi kan ta vare på medlemmene våre dette året. 
Vi har jobbet ut ifra handlingsplanen, noen ting har vi gjennomført, andre ting har ikke vært 
mulig å gjennomføre på grunn av Covid-19.  

Det har vært 1 felles styremøte i region Innlandet hvor behandlet 4 saker. Dette ble holdt på 
teams. Hovedsaken for dette møtet var fellesmål for 4H Innlandet.  

I august var det en felles samling for fylkesstyrene i Hedmark, Trøndelag og Oppland. Her 
vara medlemspleie og samarbeid noen av temaene. 

 

Ansatte 

Aurora Rotnes vikarierte som organisasjonsrådgiver i 80% stilling fram til midten av 
november. Turi Elise har siden 1. juni 2019 vikariert som regionkoordinator frem til 
01.01.2021. Fra oktober til 01.01.21 har Lene Balterzen vært fungerende 
organisasjonsrådgiver.  

Fra november 2020 til etter styrevervskurset har Caroline Kløvrud vært engasjert på 
timesbasis med styrevervskurset.  
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4H-klubbene 

Regionreformen førte til at Jevnaker og Lunner kommuner skiftet fylke til Viken. Da det ikke 
er noe 4H Viken ble Toso 4H flyttet til 4H Buskerud og Harestua 4H flyttet til 4H Akershus og 
Oslo noe som betyr to færre klubber i 4H Oppland.  

Ved utgangen av 2020 var det derfor 22 aktive 4H-klubber i Oppland. Steinkyrkja, Jutul’n og 
Snertingdal 4H har ikke hatt aktivitet i 2020. I tillegg kommer alumnklubben OPAL 4H. 
Valstad 4H-gård har en egen kløvermedlemsgruppe tilknyttet Furustrand 4H.  

Medlemsnedgangen fortsatte i 2020. Ved årsskiftet var det 437 medlemmer mot 511 i 2019. 
Medlemmene fordeler seg på medlemmer, støttemedlemmer, kløvermedlemmer og alumner. 
Dette ga en medlemsnedgang på 74 medlemmer mot 33 medlemmer året før. (45 av disse 
fra Toso 4H og Harestua 4H). 

Det var 8 klubber med medlemsvekst i 2020. Skautrollet 4H + 13, Ildjarnstad 4H +7, Torden 
4H, Grane 4H, Innsats 4H alle +3, Fjelldronning 4H, Furustrand 4H, Slidre 4H alle med +2 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Hovedmedlem 493 485 504 511 510 478 430 442  335 303 248 
Søskenmedlem 179 193 198 202 211 202 173 150  109 106 84 
Klubbrådgivere  37 35 95 90 96  77 91 91  78 67 64 
Klubbrådgiver B 69 51           
Alumn 34 35 40 39 37 30 34 33  46 52 52 
Kløvermedlem   1 10 8 5 3 21  32 20 27 
Støttemedlem       1 7  21 29 25 
Arrangementsmedl            1 
Sum medlemmer 812 797 838 852 863 793 641 653 572 544 511 437 
Klubbrådgivere 106 86 95 90 96 77 91 91  78 67 64 
Sum inkl. 
klubbrådgivere 

      732 744  622 
578 501 

Antall klubber 38 39 36 36 37 35 34 33 33 29 26 23 

 
Aktivitet i klubbene 

2020 var godt i gang da Covid-19 pandemien gjorde at alt stengte ned i mars. Stor kreativitet 
ble vist og det var aktivitet via facebookgrupper i klubbene der vi lagde forskjellige ting. Det 
var Kahoot og andre digitale møter. 4H-dagen var det mange som sov ute, denne gangen 
alene. Utover sommeren begynte flere og flere med fysiske medlemsmøter utendørs. Mange 
hadde felles overnattingstur før sommeren der vi ser at hengekøyer begynner å bli veldig 
populært.  

Styremøter ble gjennomført på Zoom eller Teams. Det viser at styrearbeidet har fungert til 
tross for restriksjonene som har lagt en demper for aktiviter i 2020.  

I oktober avviklet alle klubbene høstfester på ulike måter. Noen gjorde det tradisjonelt, noen 
hadde via Teams, noen gjennomførte med kun medlemmene tilstede.  

Loddsalg  

Den klubben i fylket som selger flest lodd per medlem mottar 5 000 kr som premie. Den 
klubben i landet som selger mest av alle 4H-klubbene vinner 15 000 kr. 
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Alle klubber mottar 15 lodd per medlem over 10 år (alumner og klubbrådgivere teller ikke 
med i loddkvoten). I 2020 var det Skautrollet 4H som solgte flest lodd. Klubben solgte 790 
lodd, et snitt på 49,38 lodd per medlem. De solgte hele 550 ekstralodd i klubben – 
imponerende.  

Totalt ble det solgt 5 505 lodd i Oppland i 2020, mot 7 395 lodd i 2019. Dette loddsalget ga 
for 2020 4H Oppland 20 226 kr mot 37 282 kr i 2019. Det ble i snitt solgt 15,51 lodd per 
medlem i fylket.  

De siste årene har inntekten til fylket fra loddsalget gått ned. Vi oppfordrer klubbene til å 
bestille flere ekstra lodd. Dette gir også mer penger i klubbkassa. Salgstrikset i 2020 var 
skrapevideoer på facebook. Folk vipset penger til medlemmer som lagde video mens de 
skrapte loddene.  

Jubileum i klubbene  

I 2020 var det to klubber som hadde jubileum:  

- Grane 4H (70 år) 
- Furustrand 4H (10 år)  

Markeringen ble minimalt pga pandemien.  

 

Æresdiplom 

Det har blitt delt ut to æresdiplomer i 2020 til klubbrådgivere som har vært aktive gjennom 
mange år. Det er Ruth Edel Kvålshagen i Fjelldronning 4H og Monica A. Kornum i Toso 4H.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Aschim Kornum, Toso 4H Ruth Edel Kvålshagen, Fjelldronning 4H 
med klubben i ryggen  
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4H-gårder 

Det er to 4H-gårder i fylket. 

 Aanekre 4H-gård (Sør-Fron) 
 Valstad 4H-gård (Øystre Slidre) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Kurs og leirer 
Kurs 

Styrevervskurs 

24-26. januar på Ringebu ungdomsskole. Fredag var det leker og sosialt samvær. Lørdag 
var det tid for kurs. Temaet for kvelden var eventyrlige. Søndag var det klart for siste delen 
av kurset og hjemreise. Det var 34 deltakere på kurs.  

Kursinstruktører var: Monika Swigon, Caroline Kløvrud, Rønnaug Øverby, Kristin Alfstad, 
Martin T. Tofastrud,  

Storkurs – avlyst pga pandemien 

FIXIT – kurs i tradisjonshåndverk på Hjerleid 

Det ble avlyst i sin helhet. I stedet ble det gitt tilbud om alternative kurs i Gudbrandsdalen, 
Valdres, Toten og Hadeland. Med temaer: fugleholk, julepynt, smiing og treskjæring. 

Det var kun kurset for Toten/Hadeland som ble gjennomført med treskjæring, karveskurd. 
For Valdres fikk de klubbene som hadde juleverksted refundert kostnader til dette.  

 

 

 

Et Kløvermedlem koser med kaninene på 
Valstad 4H-gård  

Foto: Valstad 4H gård 
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Leirer 

Fylkesleir  

Avlyst.  

Utviklingen 2010 deltok medlemmer fra 4H klubber i Hedmark på grunn av landsleiren på Moelv. Fylker som 
arrangerer landsleir har ikke egne fylkesleirer samme år. 

 

Landsleiren  

Skulle vært i Bodø, men ble avlyst 

Utviklingen av leirdeltakelse på Landsleir og Nordisk leir de siste årene 

 

Aspirantleir 

Via Gjensidigestiftelsen sin støtte til prosjektet vi kalte «gøy med leir i 4H» og friluftlivsmidler 
fra fylkeskommunen ble det oppfordret til å ha regionleir/aspirantleir i 2020.  

På Hadeland gikk Grane 4H, Harestua 4H og Toso 4H sammen og arrangerte en flott 
regionleir på Tverrsjøen på Jevnaker der ca 50 medlemmer var samlet.  

Furustrand 4H arrangerte en «farmenhelg».  

Torden 4H og Tromsa 4H hadde friluftshelg med kanopadling på Atnaelva.  

Ildjarnstad hadde overnatting ved gapahuken for sine medlemmer.  

Disse arrangementene fikk støtte av midlene vi hadde fått til leir i 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 
Storøya,  
Skjåk 

2010 * 
Kåja,  
Vinstra 

2011 
Hedalen, 
Sør-Aurdal 

2012 
Thune 
Skole, Eina 

2013 
Brennabu 
Valdres 

2014 
Ringebu 

2015 
Harestua 

2016 
Merket 

2017 
Eina  

2018 
Hedalen 

2019 
Saksumdal 

310 429 337 337 277 312 260 161 203 183 181 

2010  
Landsleir 
Hedmark 

2011 
Nordisk 
leir 
Danmark 

2012 
Landsleir 
Buskerud 

2013 
Nordisk 
leir  
Vestfold 

2014 
Landsleir  
N.Tr.lag 

2015 
Nordisk 
leir 
Nurmes 
Finland 

2016 
Landsleir 
Bygdø 

2017 
Nordisk 
leir 
Østfold 

2018 
Øksnevad, 
Rogaland 

2019 
Bornholm 

79 105 72 64 66 41 75 52 23 35 

Medlemmer fra Toso 4H, Grane 4H og 
Harestua 4H hadde en flott leir på 
Tversjøen, Jevnaker, i august. 

Foto: Toso 4H 
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Andre arrangementer i fylket 

Fylkesfesten 

Det var 27 4H-ere som hadde gjort seg fortjent til å motta 4H-plaketten etter å ha fullført 4H-
løpet i 2019.  

Fylkesfesten ble åpnet av fylkesstyreleder, Synnøve Espen Bratvold. Silje Døvre Roland, 
Furustrand 4H, fortalte om sin vei til 4H-plaketten og trakk fram vennskap, hvor gøy det var i 
4H, bøtteballet og kortspill. Leir og prosjekter. Alle hun har blitt kjent med i klubb, på kurs og 
på leire i fylket og nasjonalt. Leder i OPAL 4H, Rønnaug Øverby hilste fra alumnklubben. 
Stortingsrepresentant, Ketil Kjenseth (V), delte ut 4H-plaketten. Han har selv 4H-plaketten fra 
Gnisten 4H. Han trakk fram ulike minner fra sin tid som 4H-er og hva det har betydd senere i 
livet. At han faktisk kan gjøre ting etter det han har lært i 4H som å ha «rommet mitt» som 
4H-prosjekt, stå på ei scene mm.  

 

 

Regionmøter 

I september ble det gjennomført regionmøter på Hadeland/Toten, Valdres, Gudbrandsdalen.  

Noen av de ble avholdt fysisk, mens andre digitalt på Teams. Det ble i tillegg avholdt et møte 
på Teams, hvor de som ikke hadde mulighet til å komme på de tidligere møtene kunne delta. 
Fokus på disse møtene var i stor grad prosjektplattform.  

Under åpen himmel – 4H-dagen 

4. mai er 4H-dagen. Også i år var det mange som sov ute i forbindelse med det nasjonale 
initiativet «under åpen himmel». Vi hadde instagram konkurranse i forbindelse med 
markeringen av denne dagen. Vinnerne ble Siri Bøje Kvandalsvoll, Fjelldronning 4H og 
Henriette Nymoen Lillestøl, Tingstad 4H. De fikk hver sin 4H-genser 
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Friluftsaktivitet 

Oppland fylkeskommune har støttet 4H Oppland med friluftsmidler. Støtten har blitt brukt til 
følgende aktiviteter: 

Denne støtten ble brukt til de som arrangerte aspirant/regionleir.  

Resterende midler ble brukt til stimulerer klubbene til friluftsaktivitet med 1500 kr per klubb. 
Mange klubber har vært flinke til å gjennomføre friluftslivsaktivitet i egen klubb.  

Fylkeskommunen godtok denne omdisponeringen av tildelte midler.  

 

Representasjon 

4H Oppland har blitt representert i en rekke styrer og prosjektgrupper i 2020: 

- Caroline Kløvrud (OPAL 4H) og Sigurd B. Woldengen (Moen 4H) er med i 
digitaliseringsgruppa til 4H Norge som jobbe med digitalisering av 4H-prosjektene.  

- Rønnaug Øverby sitter i en nasjonal arbeidsgruppe som skal se på plakettløpet 
- Turi Elise Kaus er ansattrepresentant i sentralstyret til 4H Norge. 

Dessuten har flere medlemmer fra fylket deltatt på nasjonale kurs og møter i løpet av året: 

- Kristin Alfstad (Furustrand 4H) deltok på del 3 av instruktørkurs (2019/2020) i mars. 
- Anne Marte Grøv (Ildjarnstad 4H) og Jan Rikard Aas (Skautrollet 4H) deltok på del 1 

av instruktørkurset i november 
- Synnøve Bratvold deltok på fylkesstyreopplæringen og landsstyremøte i april. 
- Synnøve Bratvold, Caroline Kløvrud og Kristin Alfstad deltok på landsmøtet til 4H 

Norge i september. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristin Alfstad og Caroline Kløvrud var 
delegater på 4H sitt landsmøte. De 
representerte klubbene i Oppland.  
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Større og smartere midler 
Sentralutstyret i 4H Norge vedtok i budsjettet for 2020 å gi fylkene midler som de fritt kunne 
brukte til å bli mer synlig og å jobbe med økt kunnskap.  

4H Oppland har brukt disse midlene til å kjøpe inn t-skjorter til alle medlemmene, roll-up til 
alle klubbene. Vi har kjøpt inn nytt kamera, høyttaler og mikrofon. Det ble laget et 
medlemsblad høsten 2020 som kommer ut i 2021. Vi har brukt pengene til felles 
fylkesstyresamling på Røros i august og betalt deltakeravgiftene for de som har vært på 
nasjonale opplæringer. Det var også satt av midler til fylkeskommunale kurs som FIXIT og 
Storkurs. Storkurset ble avlyst, mens FIXIT ble et alternativ der fylkeskommunale midler ble 
brukt til å dekke kurset.  

 

Synliggjøring av 4H 

Presseoppslag i forbindelse med kurs, arrangementer og leirer er viktig for å synliggjøre 4H i 
fylket. Det meste av det fylkeskontoret sender inn til pressen kommer på trykk. Samtidig ser 
vi at en del klubber også sender inn stoff til de lokale avisene. Det er veldig bra.  

Nettsiden vår oppdateres jevnlig, spesielt for å informere om kurs og aktiviteter vi skal ha. 
Nyhetsbrev med aktuell info sendes ut en gang i måneden til alle medlemmene i 4H 
Oppland.  

Sosiale kanaler som Facebook, Instragram og Snapchat blir brukt til å informere når det skjer 
noe viktig som medlemmene bør få med seg. Klubbene kan låne kontoene slik at de kan vise 
fram klubbaktiviteter til inspirasjon til andre klubber. Tanken er både å inspirere klubbene til 
flere ulike aktiviteter, men også å vise hvor mye bra som faktisk arrangeres i fylket. I den 
forbindelse ønsker vi oss flere bidrag fra 4H-klubbene.  

 

 

 

Internasjonalt 

4H finnes i over 80 land, og i alle verdensdeler. Mange av våre 4H-medlemmer får mulighet 
til å ta del i det internasjonale 4H-miljøet, enten som deltakere på internasjonale utvekslinger, 
kurs og arrangementer, eller ved å være vertskap hjemme i Norge. Her er noen av tilbudene: 
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IFYE-utveksling 

IFYE står for «International 4H/Farm Youth Exchange», og er et 
utvekslingsprogram for ungdommer tilknyttet 4H eller tilsvarende 
bygdeungdomsorganisasjoner. Målet til IFYE-programmet er at de 
som reiser på utveksling lærer å forstå folk og kulturer fra andre land, 
og slik bidrar til gjensidig respekt og at vi lever i en verden uten krig og 
konflikter. De som drar på utveksling bor hos én eller flere 
vertsfamilier, og deltar på deres hverdag. 

I 2020 var det mange opplendinger som fikk tilbud om å reise ut på IFYE utveksling. 
Pandemien satte en stopper for hele utvekslingsprogrammet 

USA-utveksling 

USA-utvekslingen er et gjensidig samarbeid mellom 4H Norge og 4H i USA, med besøk og 
utreise annethvert år. 

Sommeren 2020 skulle en gjeng 4H-ere fra USA komme til Norge på utveksling. Det ble 
beklageligvis stoppet av pandemien.   

 

 

Studietur til Gambia 

4H Norge samarbeider med 4H Gambia om organisasjonsutvikling både i nord og sør. 
Arbeidet er finansiert med midler fra 4H Norge sitt Solidaritetsfond. Samarbeidet mellom 4H 
Gambia og 4H Norge startet i 1987. Med midler fra TV-aksjonen i 1985 sendte 4H Norge to 
norske 4H-ere til Gambia for å arbeide på en landbruksskole. 4H Norge kom inn i driften av 
et undervisningssenter og etablerte et utvekslingsprogram for 4H-instruktører. Etter 
hvert vokste det fram en 4H-organisasjon i Gambia som i dag har 60 4H-klubber og ca. 2000 
medlemmer. Klubbene har ulike 4H-prosjekter som sauehold, grønnsaksdyrking, 
landsbybutikk, batikk (stoffarging) og jordnøttproduksjon. 

Prosjektene blir drevet av hele klubben, ikke av enkeltmedlemmer slik mange gjør i Norge. 
Foruten 4H-prosjekter, driver klubbene organisasjonsarbeid og dugnadsarbeid i landsbyene..  

Neste mulighet for å delta på studietur til Gambia er januar 2022.  
 

Samarbeid i region Innlandet og region Midt 

Vi samarbeider godt i Oppland og Hedmark. I 2017 ble det laget felles mål og visjon for 
regionen framover: 

- 4H Innlandet skal samarbeide godt innad i regionen. 
- 4H Innlandet skal ha én 4H-klubb i hver kommune innen år 2026. 
- 4H Innlandet skal bli best på synliggjøring. 
- 4H Innlandet skal være gode på foreldrevett. 
- 4H Innlandet skal være flinke på inkludering. 
- 4H Innlandet skal være best på å si takk. 
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Årlig arrangerer vi felles julestyremøte. I 2020 var det også et samarbeid om et felles 
Storkurs som brått ble avlyst pga pandemien.  
 

Samarbeid med andre 

Statsforvalteren sin Landbruksavdeling (FMLA) 

4H Oppland har hatt et nært samarbeid med Fylkesmannen i Oppland og 
landbruksavdelinga. 4H sin jobb er å bidra med rekruttering til landbruket og 
entreprenørskapsarbeid. I tillegg er det lagt vekt på å være med på å skape gode 
oppvekstvilkår som gjør at barn og unge blir interessert og glad i lokalmiljøet sitt. FMLA stiller 
med en representant i 4H Oppland sitt fylkesstyre. I 2020 fikk vi 30 000 kr fra de 
fylkesinntrukne rentemidlene fra skogen.  

 

Innlandet fylkeskommune 

4H Oppland har også et godt samarbeid med Innlandet fylkeskommune. Disse støtter oss 
med midler til ulike prosjekter som vi har i fylket. I 2020 har vi mottatt støtte til 
friluftslivsaktiviteter og FIXIT kurset.  

 

Landbrukssamvirket 

Landbrukssamvirket er en viktig støttepartner. 4H har som mål å rekruttere til naturbruk. Det 
skal brukes råvarer fra landbrukssamvirket på alle 4H-arrangementer. 

 

 

Og med dette sier vi tusen takk for et flott og innholdsrikt 4H-år! 
 

 

Fylkesstyret i 4H Oppland, 23. Februar 2021 

Synnøve Espen Bratvold /s/ Inger Strand /s/   Magnus Muriteigen /s/ 
Leder    Styremedlem    Styremedlem 

Espen Strømsnes /s/  Kristin Alfstad /s/   Inger Mette Nymoen /s/ 
Styremedlem   Styremedlem    Styremedlem 
 
Kjell Aarestrup /s/ 
Styremedlem 
FMLA-representant 
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VEDLEGG 

Klubbrådgivere, ledere og medlemsutvikling i 4H-klubbene 
 

Klubb  Leder Klubbrådgiver A ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 `19 20 Endring 

Fjellblomen 4H Oda Marie Bonsaksen Ann Kristin Bonsaksen 9 6 8 7 6 5 -1 

Fjelldronning 4H Siri Bøje Kvandalsvoll Ruth Edel Kvålshagen 9 13 18 13 13 15 +2 

Furustrand 4H Knut Erik Ringli Anne Finnbråten 34 23 27 18 13 15 +2 

Grane 4H Peter Kittelsrud Hagen Reidun Kittelsrud 17 18 27 15 13 16 +3 

Harestua 4H Ingeborg Linnerud Karigrethe Rækstad 
Halvorsen 

23 35 26 24 16 9 -7  

Ildjarnstad 4H Hannah E. Ildjarnstad  Miriam Haugen 50 44 56 40 46 52 +7 

Innsats 4H Jan Andre T. Hagen Agnethe Skattebo 9 8 8 8 9 12 +3 

Jutul’n 4H Ikke aktivitet -  12 12 9 3    

Kvikk 4H Kari B. Aasmundstad Ingrid Wistad 12 12 17 14 16 14 -2 

Laugen 4H Ingeborg K. Røssum Helene Toxe 24 18 27 16 14 13 -1 

Lia 4H Trym Bakken Berit Muriteigen 30 26 21 18 16 15 -1 

Liv og Leik 4H Emil Peter N. Rolstad Ann Kristin B. 
Haugsjordet 

16 15 15 15 14 13 -1 

Maiblomen 4H Gina Arlien Karen Saksum 17 19 24 24 23 13 -9 

Mjøsnøkken 4H Ikke aktivitet  13 7 8 0    

Moen 4H Camilla H. Løvbrøtte Kristine B. Nordheggen 12 56 40 32 42 39 -3 

OPAL 4H Rønnaug Øverby - 8 33 29 43 52 41 -11 

Skautrollet 4H Jan Rikard Aas Aina Kløvrud 26 31 31 35 19 32 +13 

Skjold 4H nedlagt  3 3 3 2    

Slidre 4H Ragnhild Bergli Marit Røvang 26 26 25 23 20 22 +2 

Smørøye 4H Margnhild 
Røbergshagen 

Bente S. Lundgård 14 10 12 13 11 5 -6 

Snertingdal 4H Ikke aktivitet - 11 9 7 5    

Steinkjyrkja 4H Ikke aktivitet - 4 12 18 15 1 1 0 

Sølvpilen 4H Ingeborg Nymoen Maren Halvorsrud 29 28 25 16 9 7 -2 

Tingelstad 4H Eliza Haga Rønnaug T. Øverli 47 45 45 45 47 47 0 

Torden 4H Ingrid Marie Hagen Ingeborg B. Hagen   1 17 13 16 +3 

Toso 4H Elise Kornum Monica Kornum 24 20 24 21 22 31 +9 

Tromsa 4H Gunhild K. Braastad Barbro Braastad   13 29 24 21 -3 

Åsvang 4H Erik A. Kvam Karianne K. Framstad 23 28 29 23 24 20 -4 

Direkte til fylke        3  
Harestua 4H og Toso 4H står i lista, men medlemstallet er trekt ut i totalen 
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Plakettmottakere i 2020 
 

Hans Kjems Schôpflin Fjelldronning 4H Lom 
Siri Bøje Kvandalsvoll Fjelldronning 4H Lom 
Erling  Jakobsen Laugen 4H Nord-Fron 
Ingeborg Krohg Røssum Laugen 4H Nord-Fron 
Jan Andrè Tveit Hagen Innsats 4H Sør-Fron 
Emma Wassrud Lia 4H Sør-Fron 
Magnus Muriteigen Lia 4H Sør-Fron 
Oline Opsahl Lia 4H Sør-Fron 
Tale Bakken Lia 4H Sør-Fron 
Siw Elisabeth Kvernes Lia 4H Sør-Fron 
Kjersti Solbakken Freidig 4H Ringebu 
Kristoffer  Kaurstad Tromsa 4H Ringebu 
Jens Arlien Maiblomen 4H Lillehammer 
Agnethe Kval-

Engstad 
Maiblomen 4H Lillehammer 

Fredrik Berg Hansen Maiblomen 4H Lillehammer 
Erik A Kvam Åsvang 4H Vang 
Randi Rømyhr Haugen Åsvang 4H Vang 
Ole Kristian 
Bråthen 

Baklien Åsvang 4H Vang 

Gjertrud Grytnes Jordet Ildjarnstad 4H Sør-Aurdal 
Magnus Øverby Ildjarnstad 4H Sør-Aurdal 
Mina 
Klokkersveen 

Thomle Smørøye 4H Nordre Land 

Martine 
Aleksandra 

Swigon Tingelstad 4H Gran 

Lars Hilden Tingelstad 4H Gran 
Martin Swigon Tingelstad 4H Gran 
Anne Berit Alm Tingelstad 4H Gran 
Kristian Aaserud Tingelstad 4H Gran 
Elise Aschim Kornum Toso 4H Jevnaker 
Thea Johnsen Toso 4H Jevnaker 

    

 
De som har vært med som klubbrådgivere i 10 år får en inngravert 10-års vase. 5 år får en 
gullnål, mens de som har vært med i 10 år får 10-årsvasen. Dette deles ut i forbindelse med 
plakettutdelingen. Det var ingen klubbrådgivere som mottok gullnål i 2020.  

10-års vase ble ikke delt ut i 2020. 


