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Visjon for landsleir 2018: Å gjera oss bevisste på eigen identitet og kva nærmiljøet betyr for oss.  

Å gjera unge og vaksne rogalendingar stolte av fylket og nærmiljøet vårt. Å visa fram det flotte mat- og landbruksfylket Rogaland 

er. Å skapa dei beste leirminna! 

 
 

Praktisk informasjon til leder:               Uke 28. 2018  

Velkommen til 4H Landsleir 2018 – Vidle, fine & blaude!

Onsdag 11.07.18 ble det sendt epost til alle som skal være med på leiren.  
Her er i tillegg litt informasjon som vi ønsker å gi lederne.

Ankomst og avreise 

Ankomst: fra kl. 14 lørdag 21.juli 
Avreise: innen kl. 12 lørdag 28.juli 
Adresse:  Øksnevad vgs. Jærveien 990, 
4352 Kleppe. 
 
Hovedleder (eller stedfortreder) melder fra en 
halvtime før forventet ankomst, slik at vi kan 
ta imot dere. Innregistrering blir at hovedleder 
kommer på leirkontoret. Der blir utdelt 
deltakeroversikt med oversikt hvem som har 
forhåndsbestilt fylkes- eller alumnfoto, om de 
har reservert seg mot foto eller trenger 
tilpasset mat. De som har meldt inn behov for 
tilrettelagt mat, vil få ett ekstra armbånd. 
 

Leirhefte 
Vedlagt ligger leirheftet som det er fint om 
dere gjennomgår før dere kommer på leiren. 
 

Sanitet vakttelefon  
Norsk folkehjelp, avd. Jæren er med oss hele 
uka og de har vakttelefon med nummer 

414 19 793.  
De oppfordrer alle lederne til å være ekstra 
oppmerksomme på leirsyke og gnagsår.  
Noen deltakere vil få behov for å legges inn på 
sykestua i en periode, da må de «skrives inn 
og ut» av sin leder.  
Vi forventer at alle følger oppsatte aktiviteter, 
det er ikke mulig for deltakere og ligge igjen i 
teltet når vi andre drar ut.  

Fylkesoppgaver 

Fylkene vil i år få ansvar med å stille med 

bålvakt (forbehold om bålforbud). Denne 

vakta er todelt på ca. to timer. Første vakt skal 

tenne bål og være tilstede og siste vakt skal 

være ved bålet og har ansvar for å slukke.  

Denne oppgaven ønsker vi at 2 ledere skal ta. 

Vi trenger og hjelp til å servere middag (8 stk) 

og til å bemanne kiosken (8 stk) i miljøtorget.  

Oversikt dugnadsdager på fylket; 

Rogaland lørdag 21.7 og fredag 27.7 

Buskerud søndag 22.7 

Sogn og Fjordane søndag 22.7 

Akershus og Oslo mandag 23.7 

Trøndelag mandag 23.7 og fredag 27.7 

Innlandet og Østfold tirsdag 24.7  

Møre og Romsdal tirsdag 24.7  

Vestfold onsdag 25.7 

Nordland, Troms og Finnmark onsdag 25.7 

Telemark og Agder torsdag 26.7  

Hordaland torsdag 26.7 og fredag 27.7 

Oppmøtetid og sted vil dere få informasjon 

om når dere kommer på leiren. Der blir ingen 

nattevaktoppgaver på fylkene i år. 

 

Forventninger 

Leiren blir drevet på dugnad, og vi har pr nå 

fordelt 294 dugnadsvakter på selve leiren 

mellom Bondelag, Bygdekvinnelag, RBU, 4H 

klubber og andre 4H venner. De fleste 

dugnadsvaktene er på 8 timer. I tillegg er 

komitevakter og de som er med før og etter 

leiren. Det kan være at noen ikke dukker opp, 

ikke svarer helt til forventningene dere har 

eller annet. Da ber vi dere ledere kontakte 

leirkontoret og gi beskjed.  

Hvis vi som arrangør trenger hjelp til praktiske 

oppgaver under arrangementet, fra dere som 
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er ledere, vil vi be om dette på ledermøte eller 

på oppslagstavler/leirkontor.  

Der blir avholdt ledermøte hver kveld. Det er 

ikke ønskelig at alle lederne fra hvert fylke 

stiller på dette hver dag, men gjerne en fast 

fra hvert fylke/tun og at de andre er med en 

dag eller to som det passer. 

  

Søndag 22.juli fra 13.15-15.15 kommer Rode 

M. Hegstad fra LNU og snakker om psykisk 

helse og gir oss noen konkrete råd om hva 

man kan gjøre/si i ulike situasjoner.  

Her ønsker vi at alle lederne deltar.  

Sikkerhet og beredskap 

Generalsekretær, Signe Lindbråten, er 

beredskapsleder under leiren. Hun utgjør, 

sammen med leirens sikkerhetsansvarlig og 

leirsjef, beredskapsledelsen og leirrådet. 

Leirrådet er øverste myndighet under leiren 

og vil ta ledelsen om alarmen går. Da vil de 

bære rosa vester. Leirrådet har også ansvaret 

for å behandle innkomne saker i forhold til for 

eks. brudd på leirreglene.  

Alle får egne adgangskort, og disse skal alltid 

bæres synlig. I hovedporten vil alle uten 

adgangskort bli stoppet på vei inn. For at vi 

alltid (ikke Åpen dag) skal vite hvor mange 

som oppholder seg på leirområdet, må alle 

sjekkes ut/inn på leirkontoret.  

Alarm/evakuering blir varslet over 

høyttaleranlegget. Sjekk kartet og merk deg 

hvor møteplassen er. Hovedleder har ved 

evakuering ansvar for å sjekke at tunet er 

tomt for deltakere fra eget fylke, samt telle 

opp sine deltakere på møteplassen. Sum 

deltakere skal meldes til beredskapsledelsen 

(rosa vest). Leting etter savnede personer er 

nødetatene sin oppgave.  

Mer informasjon blir gitt på ledermøte lørdag. 
 

Sanitærforhold 
Vi leier inn toalett og dusjvogner som er 

tilknyttet kommunalt vann og avløp. Disse 

vil være plassert midt i leiren. Vi vil og 

disponere noen garderober i 

anleggsbygget forbeholdt ledere (der hvor 

sanitet og pressekontor holder til). I tillegg 

vil vi ha noe avlåst for de med spesielle 

behov, men de må komme via leirkontor 

for å få nøkkel.  

 

Oversikt leder med kurs 
Ligger vedlagt. Lederne er fordelt på aktivitet 

med utgangspunkt i hva de ønsket seg i 

påmeldingen. Alle har fått noe av det de 

ønsket, men sannsynligvis ikke alle tre valga, 

da det var veldig mange som ønsket samme 

aktivitet.  

Hver dag er en fra hvert fylke/tun blitt satt 

opp «på leirområdet»  

Dette er for å følge opp evt deltakere på 

saniteten, at leirkontoret lett kan treffe 

representant fra fylket osv. 

 

 

Velkommen! Med vennlig hilsen hovedkomiteen.  

Vedlegg; oversikt over lederne med sine aktiviteter, leirhefte, forventninger 


