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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/

Kjenner du det? Den derre følelsen av at nå blir ting 
litt bedre. Nå kommer sola og varmen. Snart ferie. 
Og snart, snart, en mer normal hverdag. Med tro og 
håp om en nesten normal 4H-høst. Med ekte møter 
med ekte folk.

Kanskje skal klubben endelig møtes alle sammen? 
Vi skal dra på kurs og bli kjent med nye folk i fylket. 
Vi skal jobbe iherdig med siste innspurt av 4H-
prosjektet. Og igjen skal hverdagen fylles med litt for 
mye man har lyst til å gjøre, på litt for liten tid. Tenk 
så fantastisk det blir!

Det er ikke sikkert det skjer med en gang, og vi må 
nok for alltid ha et forhold til både antibac, munnbind 
og lokale utbrudd. Men vi kommer til å samles til 
høsten. Kanskje blir høstfestene fortsatt litt 
annerledes, men når vi kommer til årsmøte- 
sesongen så håper vi at ting er tilbake til det 
normale.

I dette nummeret av klubbservice kan du blant 
annet lære litt mer om 4H-prosjektene og prosjekt- 
plattformen, og om muligheten på www.ungfritid.no.

Begge deler er gode verktøy for klubbene når vi skal 
få i gang aktiviteten over sommern. Tenk på alle de 
som har kjent på savnet av venner og aktiviteter den 
siste tiden. De må jo vi snappe opp og få med inn 
i 4H – verdens beste kompisgjeng. Det å da være 
synlige i lokalmiljøet og ha en oppdatert profil for 

klubben på ungf-
ritid.no er kjempe-
viktig for å vise at 
vi har plass til alle! 

For plass til alle, 
har vi i 4H. Juni 
er pride-måneden 
og fremover 
kommer dere til 
å se at 4H heier 
på friheten til å 
være den du er og elske den du vil.

Og har du ingen spesielle i kikkerten nå, så får du 
bare vente til leirsesongen. Mange skal ha lokale 
leirer nå til sommern, og planene for 2022 er mange 
steder allerede klare.

For leirsesongen 2022 blir nok tidenes! Jeg gleder 
meg stort til å atter en gang stå i miljøteltet på Breim 
i Sogn og Fjordane, og bli en blanding av pinlig 
berørt og rørt, når tusen ungdommer hopper rundt 
og synger «gummihatt» av full hals. 

generalsekretær

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

https://4h.no/for-4h-ere/nedlastingssenter/
http://www.ungfritid.no
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Korona
På de fleste steder kan lokal 4H-aktivitet gjennom-
føres som normalt. På 4h.no finner dere oversikt over 
nasjonale koronaretningslinjer som har betydning for 
4H-aktivitet. Klubbene må i tillegg følge med på lokale 
regler og anbefalinger på kommunen sin nettside. 
Ved tvil – kontakt 4H-kontoret i ditt fylke. 

Beredskap
4H Norge sin beredskapsplan beskriver hvordan vi 
skal unngå og håndtere uønskede hendelser og kriser. 
Klubbrådgiver A er ansvarlig for beredskapsarbeidet 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. Beredskapsplan og tillegg.

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 
prosjekt. Mer info og søknadsskjema.

Ungfritid.no
Ungfritid.no er en digital oppslagstavle utarbeidet av 
Frivillighet Norge. På Ungfritid.no kan frivillige organ-
isasjoner sammen, vise mangfoldet av fritidsaktiviteter 
til barn og unge, på et og samme sted. Alle 4H-klubber 
blir registrert i løpet av juni, og klubbrådgiver A får en 
e-post med invitasjon. Da kan man logge seg inn, 
oppdatere informasjonen og registrere aktiviteter.

Nynorsk
Sentralstyret i 4H Norge har vedtatt å skjerpe språk-
politikken. Målet er å auka bruken av nynorsk, for å 
sikra ei rimeleg fordeling mellom våre to jamstilte mål-
former, nynorsk og bokmål. Les heile nettsaka: 
Bruk av målformer engasjerer 4H-ungdom

Instruktørkurs
Instruktørkurset er for 4H-ere som har lyst til å lære an-
dre 4H-ere mer om enten friluftsliv eller styreverv. Del-
takerne lærer hvordan de skal planlegge, gjennomføre 
og evaluere et styrevervskurs eller friluftslivkurs i eget 
fylke. Etter endt opplæring, er deltageren ferdigutdan-
net instruktør i 4H Norge, og kan brukes på kurs i hele 
landet. Les mer om instruktørkurset.

Hvem kan delta? Instruktørkurset er for 4H-ere i 
alderen 16-26 år. Kursdeltakerne nomineres av fylkene 
etter sommerferien. Har du lyst til å bli instruktør selv 
eller kjenner du noen i klubben som hadde passet som 
instruktør? Ta kontakt med 4H i fylket allerede nå for 
mer informasjon om søknad og påmelding.

Leik og lær i naturen
Aktivitetsmidler: 4H Norge lyser ut penger gjennom 
friluftslivprosjektet «Leik og lær i naturen». 4H-klubber, 
4H-fylker og 4H-gårder kan søke om støtte til 
aktiviteter, kurs og moro med naturen som arena. Med 
disse midlene ønsker 4H Norge å skape flere gode 
opplevelser ute i naturen. Alle søkere er garantert 
tilsagn på minst kr. 1000, men det er mulig å søke om 
mer. Mer info om krav, tips og søknadsskjema.

Første søknadsfrist var 1. juni, men vi lyser også ut 
restmidler etter sommerferien. Andre søknadsfrist er 20. 
august. Søknader besvares i løpet av august.

Årstidens oppdrag
Med tiltaket «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 vi derfor ut oppdrag som kan inspirere 4H-
ere til å bruke nærnaturen mer. Oppdragene kan 
gjennomføres som en fritidsaktivitet eller som del 
av et 4H-prosjekt.

Alle som sender inn bilder og/eller videoer fra 
minst ett gjennomført oppdrag pr. årstid er med i 
trekningen av nytt friluftslivutstyr. Send inn bidrag 
via konkurransekjemaet på 4h.no.

Frist for å sende inn bidrag:

• Vårens oppdrag: 31. mai. 
Trekning: 1. juni.

• Sommerens oppdrag: 31. august. 
Trekning: 1. september.

• Høstens oppdrag: 30. november. 
Trekning: 1. desember.

• Vinterens oppdrag: 28. februar 2022. 
Trekning: 1. mars 2022.

Smart tips!
Klikk deg inn på våre nettsider! 
På prosjektplattformen, ressurssidene og i 
nedlastingssenteret finner du mye nyttig 
informasjon og dokumenter. 
Ressurssidene er en digitale verktøykasse for 
klubbene og fylkene.

https://4h.no/nyhetsarkiv/korona-og-4h-article40159-28.html
https://4h.no/nyhetsarkiv/korona-og-4h-article40159-28.html
https://4h.no/bli-med/4h-der-du-bor/
https://4h.no/om-4h/organisasjon/beredskap-og-sikkerhet/
https://4h.no/om-4h/organisasjon/beredskap-og-sikkerhet/
https://4h.no/for-4h-ere/deltagerstotte/
https://ungfritid.no/
https://www.frivillighetnorge.no/
https://4h.no/nyhetsarkiv/bruk-av-malformer-engasjerer-4h-ungdommen-article63669-28.html
https://4h.no/hva-skjer/kurs/#tile-2557-faq-1976
https://4h.no/friluftsliv/leik-og-lar-i-naturen-article60227-10864.html
https://4h.no/hva-skjer/friluftsliv/arstidens-oppdrag/
https://4h.no/arstidens-oppdrag/arstidens-oppdrag-article63654-18114.html
https://4h.no/arstidens-oppdrag/varen-article63479-18114.html
https://4h.no/arstidens-oppdrag/sommeren-article63480-18114.html
https://4h.no/arstidens-oppdrag/hosten-article63481-18114.html
https://4h.no/arstidens-oppdrag/vinteren-article63482-18114.html
https://4h.no/4h-prosjekter/
https://4h.no/ressurssider/
https://4h.no/for-4h-ere/nedlastingssenter/
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Nye funksjoner i prosjektplattformen

I Klubbservice nr 1/2021 informerte vi om nye 
funksjoner i prosjektplattformen som ble relansert 
15. februar.

Prosjektplattformen ble oppdatert med flere nye funk-
sjoner. Blant annet følgende: 
 • endringer lagres helt automatisk 
 • kravene til aspirant/junior/senior kommer   
 tydelig fram 
 • det har blitt enklere å velge prosjekter fra   
 oppdragsbanken. 
 
Du kan lese mer om de nye funksjonene fra relanser-
ingen i februar ved å lese nettsaken Prosjektplattfor-
men er relansert!.

Opplæringsvideoer 4H-prosjekter

På bakgrunn av de nye funksjonene i prosjekt- 
plattformen har vi også oppdatert enkelte 
opplæringsvideoer (video 6-10) for 4H-prosjekter.

De oppdaterte opplæringsvideoene vil bli lansert i 
løpet av juni.

Det vil også bli lagt ut opplæringsvideoer om 4H-
prosjekter, som er spesifikt rettet mot klubbrådgiver 
og ekstern vurderer. Disse publiseres etter 
sommeren.

Følg med på våre informasjonssider for 
oppdaterte opplæringsvideoer som kommer snart!

Lykke til med prosjektarbeidet!

4H-prosjekter
 

dengronneskolen.no er en ressursside med 
aktiviteter og pedagogisk opplegg innen naturbruk, 
landbruk, og friluftsliv. Siden er under utvikling, og 
nye aktiviteter legges ut i løpet av sommeren.

På Den grønne skolen finner du: 
• faktasider om norsk landbruk 
• temabank med pedagogiske opplegg. Her er det 
også aktiviteter som klubben kan bruke på klubb-
kvelder og aktiviteter 4H-ere kan bruke i 
gjennomføringen av sine 4H-prosjekt.

Materiellet er tilpasset 1. - 10. klasse.

Den grønne skolen er et samarbeid mellom Norges 
Bondelag og 4H Norge.

Antall prosjekter pr medlem/år.

Vi håper alle er godt i gang med sine 4H-prosjekter.

Husk at det kun skal leveres ett 4H-prosjekt, pr 
år, pr medlem.

Når klubbrådgiver godkjenner prosjektplanen i 
prosjektplattformen, legger prosjektet seg automa-
tisk inn på «Min side». Vi minner derfor om at det 
ikke skal registreres prosjekt manuelt i tillegg. 

Noen medlemmer har registrert både digitalt og 
manuelt prosjekt. Gjelder det noen i din klubb, kan 
dere ta kontakt, så hjelper vi dere med å rydde. 
Dette bør rettes i god tid før høstfesten. Kontakt 
oss på support@4h.no.

Bekreftelse på medlemskap 15-åringer

Alle medlemmer som fyller 15 år i 2021 vil i løpet 
av året få tilsendt en e-post fra 4H Norge.

Vi må ha bekreftelse på at de er frivillig innmeldt 
medlem, og har møterett, tale- og forslagsrett, 
stemmerett og rett til å la seg velge som repre-
sentant fra og med fylte 15 år. Dette er en av 
betingelsene som noe av våre største tilskuddsor-
dninger setter som krav for at de kan telle som 
tellende medlemmer i 4H Norge.

Det er derfor viktig at dere oppfordrer de 
medlemmene dette gjelder, til å trykke bekreft på 
e-posten når de mottar den.

Les mer på www.4h.no/ressurssider/medlemsreg-
isteret.

Revidert Kassabok
På våre ressurssider finner klubben nå reviderte 
utgaver av: 
 • Kassabok 
 • Eksempel på kassabok 
 • Kassabok - en veileder til kasserer og bruk  
 av Kassaboka.

 Sjekk ut de reviderte utgavene.

https://4h.no/getfile.php/13518140-1614024904/4H%20Norge/Dokumenter/Nedlastingssenter/Klubbservice/2021_nr%201_Klubbservice.pdf
https://4h.no/nyhetsarkiv/prosjektplattformen-relansert-article41057-28.html
https://4h.no/nyhetsarkiv/prosjektplattformen-relansert-article41057-28.html
https://4h.no/informasjonssider/#tile-2557-faq-34624
http://dengronneskolen.no
https://www.bondelaget.no/
https://www.bondelaget.no/
mailto:support%404h.no.?subject=
https://4h.no/ressurssider/medlemsregisteret/#tile-2648-faq-62129
https://4h.no/ressurssider/medlemsregisteret/#tile-2648-faq-62129
https://4h.no/ressurssider/
https://4h.no/ressurssider/moteboka-kassaboka-og-aret-rundt/
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Loddsalg 2021
I tillegg til de ordinære tilsendte loddene, kan klubben bestille ekstralodd. 
Ekstraloddene gir klubben en fortjeneste på kr 10- pr lodd. Ekstralodd som 
klubben ikke selger innen fristen, kan returneres. 
 
Siste salgstart for loddsalget er 15.september 2021.

Frist for innsending  av premielodd er 15.desember.2021. Det er fortsatt igjen mange fine 
toppremier, som ikke er levert ut enda. 

Landslotteriet er en viktig inntektskilde for 4H Norge. Overskuddet går til klubbene, 4H i 
fylket og til 4H Norge. En del av overskuddet går også til 4H Norge sitt solidaritetsarbeid i 
Gambia.

Profileringsgjengen i 4H
Hvis du er 4H-er, og 18 år eller yngre, kan du melde  deg inn i FB-gruppa 
Profileringsgjengen i 4H!  Da kan du være med og bestemme hvilke profileringsartikler 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

Målet er å arrangere Gøy på landet på 4H-gårdene 
i september, selv om det fortsatt er usikkerhet i 
forbindelse med koronarestriksjoner. Det blir viktig 
at både besøkende og 4H-gårdene forholder seg til 
nasjonale og lokale retningslinjer for arrangement. 
Les oppdaterte retningslinjer på våre nettsider: 
Korona og 4H.

Målet med Gøy på landet er å vise fram norsk 
landbruk, lokal matproduksjon og 4H på en positiv 
måte. Vi vil synliggjøre 4H-gårdenes aktivitet og 
samarbeidspartnere, gi gode tilbud til kløvermedlem-
mer 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 
Gøy på landet.

Det er mye morsomt 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. 

Følg med på 4hgard.no for oppdatert informasjon i 
løpet av sommeren.

Gøy på landet 2021

Ekstra 
inntekt for 

klubben

https://4h.no/for-4h-ere/landslotteri/
https://www.facebook.com/groups/563237971129886/members/
https://www.facebook.com/groups/563237971129886/members/
https://4h.no/nyhetsarkiv/korona-og-4h-article40159-28.html
https://4hgard.no/
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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 Gloppen 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/

Verving ved skolestart
Ved skolestart er mange barn og unge på utkikk etter en ny fritidsaktivitet. Da er det viktig at de får 
vite om 4H! Alle klubber bør fortelle om klubben sin på skoler, i sosiale medier og andre steder hvor 
dere treffer barn, unge og foreldre. Alle klubber oppfordres også til å ha et åpent arrangement dere 
kan invitere nye medlemmer til. Brosjyrer og annet vervemateriell kan bestilles i 4H-butikken.

Landsleir 2022

4H Norge planlegger studietur til Gambia i perioden 
29. des. - 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 verts- 
familier i flere landsbyer og får være med på 
4H-aktiviteter.

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

«På grunn av koronapandemien har sentrallstyret vedtatt at alle 
internasjonale arrangement (med fysisk oppmøte), skal avlyses til og med 15. august.»

Studietur

til Gambia

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

https://4h.no/landsleir2022/
https://www.4hbutikken.no/synliggj%C3%B8ring/infomateriell
https://4h.no/4h-i-gambia/bli-med-4h-til-gambia-article20593-1085.html
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I 4H-butikken finner du 4H-profilartikler, brosjyrer, vervemateriell, høstfest-materiale m.m. 
I tillegg finner du også det du trenger for å være aktiv ute på tur og i naturen.

Slik handler du i den nye 4H-butkken: brukerveiledning.

Alle må lage seg en privat bruker/kundeprofil. For å handle som klubb/ fylke må den aktuelle bruker, 
registreres som «innkjøper» for aktuell klubb/ fylke. Mer informasjon om hvordan du gjør dette finner du på 
4h-butikken.

Ta kontakt på info@4hbutikken.no eller 67 22 33 34

Kundesenter 4H-butikken 
www.4hbutikken.no

4H-butikken

Se våre fine 4H- 
termokopper! 

Finnes i grå eller grønn, 
og i begge 
målformer!

18. juli: Årsmøte Norske 4H-alumner 
August: Verving ved skolestart 
20. aug.: 2. søkn.frist Leik og lær i naturen 
31. aug.: Frist sende inn oppdrag “Sommeren” 
Aug./sept: Gøy på landet - 4H-gårdene 
1.sept.: Søknadsfrist studietur Gambia 
4. - 12. sept: Friluftslivets uke

15. sept.: Betalingsfrist faktura landslotteriet 
22. - 24. okt.: Landsstyremøte og Sentralstyremøte 
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

Friluftslivets uke arrangeres 4.-12. september 2021. 
 
Uka er en feiring av friluftslivet og er en god anledning for å synliggjøre 4H-klubben i 
lokalmiljøet og skaffe nye medlemmer. Friluftslivets uke starter med å sove ute under 
#nattinaturen og avsluttes med en dugnad for naturen og nærmiljøet med «Tur med 
mening». I tillegg kan man registrere lokale arrangementer i aktivitetskalenderen på 
friluftslivetsuke.no. 
 
Vi oppfordrer alle 4H-klubber til å planlegge og registrere aktiviteter, turer og arrange-
menter i kalenderen allerede nå. Alle som registrerer arrangementer i aktivitets- 
kalenderen er med i trekningen av en premie på kr. 5000,-som kan brukes til et godt 
friluftsformål i nærmiljøet. nettbutikken for den aktive 4H-er

https://www.4hbutikken.no/
https://www.4hbutikken.no/kundesenter/brukerveiledning
https://www.4hbutikken.no/kundesenter/brukerveiledning
https://www.4hbutikken.no/kundesenter/brukerveiledning
https://www.4hbutikken.no/kundesenter/startside
http://www.4hbutikken.no
https://4h.no/friluftsliv/leik-og-lar-i-naturen-article60227-10864.html
https://4h.no/arstidens-oppdrag/sommeren-article63480-18114.html
https://4h.no/4h-i-gambia/bli-med-4h-til-gambia-article20593-1085.html
https://4h.no/for-4h-ere/landslotteri/
https://4h.no/for-4h-ere/landslotteri/
https://4h.no/for-4h-ere/landslotteri/
https://4h.no/medlemsregisteret/arsrapportering-article34358-1155.html
https://4h.no/hva-skjer/internasjonalt-utveksling/4h-i-gambia/
https://4h.no/hva-skjer/arrangement/
https://friluftslivetsuke.no/alle-aktiviteter/
https://friluftslivetsuke.no/
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2022 er Frivillighetens år! Da skal vi feire Norges 
viktigste lagarbeid! Frivillighet Norge inviterer alle 
lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre 
samarbeidspartnere til å synliggjøre og aktualisere 
frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å 
få flere med.

Gjennom hele 2022 skal vi feire foreningslivet. Målet 
er å lage en stor, nasjonal fest hvor innsatsen som 
legges ned hver dag av medlemmer, deltakere, ak-
tivister, givere, frivillige og støttespillere, løftes fram. 
Frivillighetens år skal være en drahjelp for 
organisasjonenes arbeid for å få økt oppslutning.

Målet er: 
 • Økt deltakelse  
 • Økt mangfold 
 • Økt synlighet og kunnskap om 
  merverdien av frivillighet.

VÅR DAG-kampanje

Hver organisasjon kan velge seg sin dag i løpet av 
2022, der oppmerksomheten rettes konkret mot den 
aktuelle organisasjonen. 4H sin dag er 7. mai – når 
vi skal sove Under åpen himmel. Da kan vi vise fram 
vårt formål og våre aktiviteter over hele landet.

Sparebankstiftelsen DNB støtter VÅR DAG- 
kampanjen og 5 millioner kroner skal deles ut i støtte 
til lokale arrangementer. Maks søknadsbeløp per 
arrangement/markering vil være 25 000 kr. Det blir 
mulig å søke om støtte til VÅR DAG-arrangement. 
Mer info kommer i august/september og neste klubb-
service.

Les mer om Frivillihgetens år 2022

https://4h.no/for-4h-ere/nedlastingssenter/
https://4h.no/for-4h-ere/nedlastingssenter/
https://frivillighetensar.no/

