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Korona-retningslinjer 

Vi minner om at det alltid ligger oppdaterte 

retningslinjer for hvordan vi forholder oss til korona på 

hjemmesiden til 4H. Gå inn og gjør dere kjent med 

disse. Selv om vi er i prosess med gjenåpning, er det 

fortsatt ikke åpnet for aktiviteter på tvers av 

kommunegrenser.  
 

Årstidenes oppdrag 

Med «Årstidens oppdrag» ønsker 4H Norge å løfte 

frem sesongbasert og lavterskel friluftsliv i nærmiljøet, 

som kan få barn, unge og deres familier ut i naturen 

året rundt. Hver årstid legger 4H Norge derfor ut en 

rekke oppdrag som kan inspirere 4H-ere til å bruke 

nærnaturen mer. 

Først ut er "Våren", med spennende aktiviteter som 

kan gjennomføres i skogen, på fjellet, ved 

kysten/vannet eller rundt huset. 

Konkurranse: Det trekkes vinnere blant alle som 

sender inn bilder og/eller videoer fra minst ett oppdrag 

pr. årstid. Les mer om tiltaket og konkurransen her. 

Kontaktperson: fagrådgiver friluftsliv, 

monika.swigon@4h.no.  

 

Klubbrådgiversamling 

 

11. mai kl. 19.00-20.30 var  det digital 

klubbrådgiversamling i Teams. Alle klubbrådgivere 

fikk invitasjon på.Tema for denne samlingen var 

sommeraktiviteter, 4H sin beredskapsplan, 

koronaoppdateringer og søknadsmuligheter.  De som 

ikke kunne møte, så finnes alt dette på 4H sine 

nettsider. Anbefaler alle å lese dette. 

Anbefaler også flest mulig av klubbrådgivere å møte 

på dette. Her møtes rådgivere fra Troms, Nordland og 

Finnmark. Og alle deler sine erfaringer😊 

 

Inn og- utmeldinger 

Minner om at innmeldinger skjer på hjemmesidene til 

4H her. Utmeldinger sendes på mail til 

kontingent@4h.no 

 

Studietur til Gambia 

Vil du oppleve fantastiske Gambia? Bli med 4H 

på studietur! Alle 4H-ere som er over 16 år, 

alumn, klubbrådgiver, ansatt eller annen 

ressursperson i 4H kan melde seg på. Reisen varer 

fra 29.12.21 – 10.01.22. Søkndsfristen er 

01.09.21. Les mer og søk her 

 

Nettbutikken i ny drakt 
I februar fikk nettbutikken vår ny drakt. Her er det et 

flott utvalg av turutstyr, bekledning og 4H-stæsj. Så, 

trenger du noe til turer i sommer, sjekk ut de gode 

tilbudene her. Husk at du må være innlogget! 

 

Mat i det fri! 

Ta med familien eller en venn og spis maten ute! 

Nå som dagene blir lengre og dyrelivet våkner, 

kan dette by på fine opplevelser i felleskap. Det 

finnes matretter fra hele verden som er fine å lage 

og nyte ute. Ta en titt på og bli inspirert av Norsk 

Friluftsliv side om her. 

 

Regionleirer 

I år skulle det være fylkesleir i Troms. Men pga 

koronaen og hvordan smittesituasjonen er senere, 

vet vi ikke. Derfor satser vi på mindre leirer rundt 

om i Troms. Letter restriksjonene, så inviter 

gjerne de/det nærmeste klubb/klubben. Disse må 

gjennomføres i månedene juni til september      . 

https://4h.no/nyhetsarkiv/korona-og-4h-article40159-28.html
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https://www.us2.list-manage.com/track/click?u=af11c92e83966796cafc051a8&id=9b54f8a748&e=cc8f8b44b8
https://4h.no/hva-skjer/friluftsliv/arstidens-oppdrag/
mailto:monika.swigon@4h.no
https://4h.no/blimed/
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https://4h.no/4h-i-gambia/bli-med-4h-til-gambia-article20593-1085.html
https://4h.no/for-4h-ere/nettbutikk/
https://turmat.no/


 

 

Vi deler ut litt tilskudd til de som arrangerer leir. 

Det må da sendes inn info om hva dere skal og 

hvor. I etterkant sendes det inn bilde og annet 

dokumentasjon til oss. Frist for å søke er: 1.juli. 

Rapporteringsfrist 1.oktober 

Gøy på landet 

I september arrangeres det Gøy på landet. Og det kan 

alle 4H-gårdene ha, eller en klubb samarbeider med en 

gård i nærmiljøet. Her er det også muligheter for å 

søke på midler. Dere må da sende inn dokumentasjon 

for å få midler. Frist for å søke er satt til 1.juli. 

Rapporteringsfrist 7.oktober 

 

Medlemstall 

Antall medlemmer i Troms ble redusert etter siste 

rapportering fra 4H Norge. Dette er noe vi alle 

kan gjøre noe      .  Hvis alle klubbene tar i et tak 

og verver 2-3 medlemmer, så er vi plutselig 

mangemedlemmer i Troms       

 

Viktige datoer 

1.juli                          -  Frist å søke på midler til 

leirer og Gøy På landet 

 18. juli                   - Årsmøte Norske 4H-alumner 

20. august              - 2. søknadsfrist Leik og lær i 

naturen (restmidler) 

1.oktober               -  Frist for å søke på midler til 

Gøy på landet 

04-12.september   - Friluftslivets uke  

15.september        - Betalingsfrist faktura 

landslotteri 

01.09.21                    - Søknadsfrist studietur Gambia. 

1.oktober                 - Rapportering fra leirer: 

Rapportering Gøy på landet 
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