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FRILUFTSALUMN 
Vi har et sterkt ønske om å øke aktiviteten i 

klubbene igjen etter nesten 2 år i pandemi. 

Sammen med alumnklubbene inviterer vi til 

prosjektet Friluftsalumn. Tilbudet kan 

“bestilles”, og det er HELT GRATIS! Les mer 

om prosjektet i eget vedlegg eller på våre 

hjemmesider. 

 

FRILUFTSLIVETS UKE 
4.-12 september er det friluftslivets uke. Skal 

din klubb ha arrangement i forbindelse med 

dette? Registrer de i kalenderen på 

www.friluftslivetsuke.no  

 

HUSK Å SELGE LODD 
Vi minner om dere må huske å selge loddene 

deres. Så langt er det få premier som er løst 

inn på lodd, så det er fremdeles veldig mange 

vinnerlodd der ute, med gode muligheter for å 

vinne!  

ÅRSTIDENS OPPDRAG  

Frist for å sende inn bilder video i forbindelse 

med årstidens oppdrag sommeren er 

31.august. Vinnerne trekkes 1.september. Les 

mer her.  

NATTVOLLEYBALL 

Det BLIR Landkreditt Nattvolleyballcup 24-

25.september! MEN, vi må forholde oss til 

gjeldende regler og retningslinjer mtp 

koronapandemien. Foreløpig åpner vi opp for 

200 deltagere. Førstemann til mølla! Alle 

påmeldte utover 200 deltagere vil bli satt på 

venteliste. Tilbakemelding på hvem som var 

først ute kommer på mail til kontaktperson for 

laget fra 1.september og fortløpende. (da er 

det viktig å betale deltageravgiften innen 

fristen). Dersom nye retningslinjer på ett 

senere tidspunkt gjør det mulig å åpne opp for 

flere deltagere i rimelig tid før nattcup, så gir 

vi beskjed til dere som står på venteliste. Les 

mer om regler og påmelding på våre 

hjemmesider. For ytterligere spørsmål, ta 

kontakt med Johan. 

NATURBRUKSDAG  
28.september, i økouka, inviterer vi i 

samarbeid med Skjetlein til Naturbruksdag på 

Skjetlein VGS. Mer informasjon om tema og 

påmelding kommer i starten av september på 

våre nettsider, følg med! 

 

HØSTMEDLEMMER  
Fra 1. september vil det være mulig å verve 

inn høstmedlemmer i klubben. Disse vil få 

medlemskap fra 1.september og hele 2022, 

for samme pris som 1 års medlemskap. NB! 

Disse medlemmene kan ikke levere prosjekt i 

2021. 

OM: Friluftsalumn, Friluftslivets 

uke, Årstidens oppdrag sommeren, 

loddsalg, nattvolleyball,  naturbruksdag 

Skjetlein, Høstmedlemmer, digitale 

klubbrådgiversamlinger, 4H-prosjekt 2021, 

Høstfestdatoer, frifond kursinstruktører, 

korona og viktige datoer. 
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De kløvermedlemmene som er født i 2012 blir 

aspirantmedlemmer i 2022 og må melde seg 

inn som hoved- eller søskenmedlem dersom 

de ønsker å fortsette i 4H. 

Vi minner også om at for 2021 så går hele 

beløpet for støttemedlemskap til klubbene 

direkte. Dette vil dere få utbetalt i januar 2022 

for året 2021. Dere får altså 500 kr direkte inn 

i klubbkassen pr støttemedlem. Så her har 

dere fått en mulighet til å hente inn lokal 

støtte til aktivitet i klubben! 

 

DIGITALE 

KLUBBRÅDGIVERSAMLINGER 

I løpet av høsten har vi planlagt 2 nye 

klubbrådgiversamlinger på TEAMS. 

Tirsdag 21.sept: Tema: høstfest og 

prosjektavslutning i prosjektplattformen. 

Påmelding finner dere her! 

Mandag 1.november: Tema: rapporteringer i 

medlemsregisteret etter årsmøte. Hva må vi 

huske, hvor og hvordan rapporterer vi?  

Påmelding kommer! 

 

4H-PROSJEKT 2021 

Vi minner om at kløvermedlemmer ikke skal 

registreres med prosjekt i medlemsregisteret. 

Hvis de har/skal ha prosjekt må de 

være/registreres hoved- eller 

søskenmedlemmer. 

De som har digitale prosjekter: 

Når medlemmets plan for prosjekt er godkjent 

i prosjektplattformen vil dette automatisk 

oppdateres i medlemsregisteret. 

De som har prosjekthefter: 

Disse må legges inn manuelt som før. 

 

HØSTFESTDATOER 
Det nærmer seg høstfester med stormskritt. 

Mange av dere har allerede satt dato for 

høstfest, men de av dere som ikke har gjort 

det, så ønsker vi oss mer enn gjerne en 

oppdatering fortløpende. Send en mail til 

Johan og fortell når deres høstfest skal være. 

 

FRIFOND 
Husk å bruke opp Frifonsdmidlene dere har 

fått innen utgangen av dette regnskapsåret. 

Før gjerne ett eget sideregnskap for midlene, 

da blir det enklere for dere å rapportere til 

1.desember.  
 

KURSINSTRUKTØR?? 
Hvert år trenger vi nye kursinstruktører til 

styrevervkursene i fylket. Instruktørene får 

utdanning gjennom 4H Norge. Utdanningen er 

i 3 deler. Del 1 er en samling i november 2021, 

del2 er praksis på styrevervkurs i fylket i 

januar 2022, og del 3 er en samling våren 

2022. En må kunne delta på alle delene for å 

få kursavgiften dekt av 4H Trøndelag. 

Her finner du skjema for å melde din 

interesse. 

 

KORONA OG 4H 

Vi minner om at vi stadig har oppdaterte 

koronaretningslinjer som følger de nasjonale 

retningslinjene. Les mer om korona på våre 

hjemmesider. 

 

 

VIKTIGE DATOER 

4.- 12. september: Friluftslivets uke 

21. september: Digital 

klubbrådgiversamling 

24.-25. september: Nattvolleyball 

28.september: Naturbruksdag 

Skjetlein VGS 
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