
Forslag til organisering og ansvar for gjennomføring 
av mini-leiren: 

Navn
Ansvarsfordeling - Leirkomite
Matkomite
Aktivitetskomite
Miljøtorgansvarlig
Teknisk ansvarlig - plassering av leiren og eventuelt 
utstyr

Beredskapsansvarlig - Klubbrådgiver A - blant annet 
mht Korona regler og andre hendelser; 

Avklaringer
- Antall dager: En eller to overnattinger 
- Dato for gjennomføring
- Oppdeling av klubben aspiranter, juniorer, seniorer 
?
 - Avklare om en skal ha døyning

- Mat: Klubben bestiller og kjøper inn mat til alle / 
eller skal medlemmene ta med seg noe selv?

Pris ? - avklare hva medlemmene må betale for å 
delta ? eller skal klubben dekke kostnadene?

Fordeling av arbeidsoppgaver: Hvem har ansvar ? Tidsfrist ?
- Bestille leirplass / Finne sted å gjennomføre 
Minileiren
* Overnattingstur til naturmøteplass /fjellheimen/ skogen/ ved 
sjøen

- Tilgang til toalett og vann 
- Aktivitet på dagen: Tur, kurs, konkurranser 
- Kveldsaktivitet/ underholdning: Konkurranser, 
sosialt 
- Organisering av miljøtorg

Avklare dugnad/voksne som deltar - hvor mange 
trenger vi?
Utstyrsliste og innkjøp av materiell til aktiviter

Hvordan sende ut/ gi informasjon? 
Hvem lager invitasjon? Hva, hvor, når, pris?
Påmeldingsfrist?



Hvem skal påmeldingen sendes til ?
 Hvilken info trenger vi?- allergier, sykdom, spesielle 
hensyn som må tas
Legge ut på heimeside til 4H i fylket, samle leirene 
under en felles fane.  

Legge ut på klubbens facebookside, snap, instagram 

I fylkets informasjonsskriv, rogaland@4h.no 

Rett før gjennomføringen:
Deltagerliste med pårørendeinformasjon og 
allergier/ sykdommer 
Avklare at alle komiteene/ansvarlige har på plass de 
ulike oppgavene 

Handleliste - Mat, ut i fra hvor mange som kommer 

Sjekk at alle har telt/ 
hengekøye/sovepose/liggeunderlag
Kjøp inn toalettpapir, tørkeruller, 
engangshanske, antibac  - evt. at hvert enkelt 
medlem tar med seg
Må være på teltplassen: førstehjelpsskrin, 
brannslukkingsapparat

Utstyr:
Volleyballnett og volleyballar 
Grillutstyr /skjærefjøl/ kniv/ campingbord/ 
Annet utstyr
4H Flagg
Gjennomføring:
Avklar hvem som gjør hva og når før, under og etter 
leiren!


