
 

 
 

 
 

 

VILLMARKSHELG  
PÅ E.K.T. LANGEDRAG 15.-17. Oktober 2021 

 

4H Buskerud har gleden av å invitere juniorene i 4H Buskerud til en spennende, morsom og 
innholdsrik helg på Langedrag i oktober.  
 
Hva skjer’a? 
Det blir masse kos med dyra, friluftsliv, leiker og mye moro ute og inne. I løpet av helgen skal vi ha 
spennende aktiviteter i fjøset, rundt på gården, tur til setra med geitene, voltige på hesteryggen og  
hundekjøring. Det blir også masse kos med de andre husdyra, og selvsagt vil dere få omvisning hos 
de ville dyrene.  
 
Det er viktig at du kler deg for å være ute på fjellet, husk Langedrag ligger 1000 m.o.h! 
 
Hvem kan være med? 
Villmarkshelgen er for alle juniorer i Buskerud 
 
Antallsbegrensning: 
På grunn av plassen er det begrenset hvor mange som kan være med. Vi har plass til ca 50 deltakere 
i alderen 12-14 år (født i 2007-2009).  
”Førstemann til mølla–prinsippet” gjelder, så vær rask med å melde deg på! 
 
Påmelding:   
Påmeldingen åpner onsdag 1. september kl.18.00 og gjøres via min side på https://4h.no/buskerud/ 
Finn Villmarkshelg på Langedrag under arrangementer og meld på.  
 
NB! Det er bindende påmelding, og om du blir syk og ikke kan delta blir ikke deltakeravgiften 
tilbakebetalt. Ved avlysning/avmelding grunnet koronautbrudd eller frykt for smitte har ikke 4H noe 
økonomisk ansvar – det betyr at deltakeravgift må betales av den påmeldte.  
 
Smitteverntiltak:   
Langedag arrangerer leirskole hver uke og har gode smitteverntiltak i forbindelse med Covid-19, og vi i 
4H Buskerud vil sammen med de sørge for et trygt opphold. Men dette forutsetter også at dere 
hjemme snakker om å holde avstand og hygiene i forkant av oppholdet. 
 
Mat: 
Vi får alle måltider på Langedrag. Snop holder en selv.                                                                           
Langedrag har en kiosk med sjokolade, brus og litt annet.  
 
Pris: 
Villmarkshelgen koster kr 2450,-. Dette inkluderer mat, overnatting og aktiviteter. 
  
Transport: 
Det blir ikke satt opp fellestransport, alle må selv komme seg opp til Langedrag, så her kan det været 

lurt å samkjøre! 

Spørsmål?                                                                                                                                                                  

Kontakt 4H Buskerud v/ Hilde-Kristin: tlf: 902 10 708 eller                                                                                      

e-post: hilde-kristin.oynebraaten@4h.no 

 

Velkommen til en super helg!!!   

https://4h.no/buskerud/

