
Årsplan 2022 for 4H VESTFOLD  
 
 
 

Januar  
7.  Nyttårsball 

Sted:  

- for alle juniorer og seniorer  

Arrangør: 4H Vestfold og Dugnadsklubb 

Påmeldingsfrist: 30.desember 

 

28. - 30. Styrevervskurs 

Sted: Strand leirsted 

- for 4H-ere med arbeidsoppgaver i klubbstyret og aspirantledere 

- innføring i arbeidet med styrevervene; leder (nestleder), sekretær og kasserer og styremedlem. 

- på kursene legges det vekt på å lære ved å gjøre og at det skal være artig og lærerikt! 

Arrangør: 4H Vestfold 

Påmeldingsfrist: 15. januar  

 

Februar 
4. - 5. Inspirasjonssamling for voksne   

Sted:  

-for klubbrådgivere eller andre voksne med tilknytning til 4H. 

Arrangør: 4H Vestfold 

Påmeldingsfrist: 20. januar 

 

Mars 
23. Fylkesårsmøte 

Sted: Gjennestad vgs, gymsalen. 
- si din mening om 4H i det året som kommer, valg av nytt fylkesstyre 

- her er endelig din gylne mulighet til å påvirke og være med og bestemme over hva som skal skje de 

neste årene. 

Arrangør: 4H Vestfold 

Påmeldingsfrist: 1. mars  

 

April 

1.-2. eller 2.-3. Nattvolleyballturnering 

Sted: 

- for alle juniorer og seniorer. 

Arrangør: 4H Vestfold, Dugnadsklubber og Vigga 

Påmeldingsfrist: 15. mars  

 

27. Klubbrådgiverkveld 

Sted: Teams 

-sommerens arrangement 

Arrangør: 4H Vestfold  

 

Mai 
4. 4H-dagen 

 

  



Juni 
10. – 12. VIGGAs Aspirantleir  
Sted: Melsom videregående skole  

- Leir for alle aspirantene i Vestfold  

- Forskjellige aktiviteter; førstehjelp, kano, form og fantasi med mer. 

- Volleyballturnering og mange morsomme aktiviteter 

Arrangør: VIGGA  

Påmeldingsfrist: 1. mai  

 

Nordgardsetra 4H-seter åpner for sesongen  

 

22. – 26. Fylkesleir 

Sted: Dalheim, Undrumsdal 

- for alle juniorer og seniorer 

- emnekurs av alle slag, flaggheising, sovepose og leirvenner! 

- Miljøtorg med aktiviteter og hurlumhei, natursti, tautrekking og fylkesmesterskap i volleyball! 

Arrangør: 4H Vestfold 

Påmelding åpner: 1. mai 

Påmeldingsfrist:  

 

Juli/august 
30. – 6. Landsleir 

Sted: Breim i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane 

- for deg som er født i 2008 og før 

Påmelding åpner:  

Påmeldingsfrist:  

 

September  
3. - 4. Natt i naturen 

Sted:? 

- samarbeid med andre ungdomsorganisasjoner i Vestfold i regi av FNF (Forum for Natur og 

Friluftsliv) – mer info kommer 

 

4. Kom deg ut-dagen  
Sted: Flere steder i Vestfold 

- Samarbeid med Turistforeningen  

- Familiedag, ut på tur med natursti, grilling og konkurranser 

Ingen påmelding (bare møt opp)  

 

9. - 11. Storkurs 

Sted: I Buskerud 

For junior og senior i Buskerud og Vestfold 

- mulighet for å velge mellom flere forskjellige emnekurs.  

Arrangør: 4H Buskerud 

Påmeldingsfrist:  

 

23. Klubbrådgiverkveld  

Sted: 4H-kontoret/4H-hytta i Storås 

- Prosjektgodkjenning, 1. desember fristen, medlemsregister ol. 

Arrangør: 4H Vestfold 
 

 

 



Oktober 
Hele måneden - Høstfester i alle klubbene  

 

November 
11. Plakettfest 

Sted: ?  

den store kvelden for plakettmottakere m/foreldre. Flott middag og høytidelig utdeling. 

Arrangør: 4H Vestfold 

Påmeldingsfrist: 25. oktober  

 

16. Klubbrådgiverkveld 

Sted: 4H-kontoret/4H-hytta i Storås 

1. desember frist, medlemsregister ol. 

Arrangør: 4H Vestfold 

Påmeldingsfrist: 10. november 

 

 

  

Med forbehold om endringer.  

 


