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det kulaste trylletrikset, men dette er
eit triks han ikkje kan sjølv. Av eigne
triks er det eit med mynter som han
synes er veldig fint. For å mestre dette
trikset, brukte Lunde omtrent seks
månadar på å øve.

Kevin Lunde byrja med trylling då han
var 14 år. Han er i dag 35 år. Det han

Tipset som Lunde ønskjer å gi til alle

liker best med det han held på med, er

der ute som ønskjer å bli flinke til å

at han får treffe mange folk. Lunde

trylle, er gå på biblioteket les ei bok

fortel oss at han treff nesten daglig på

om trylling. Han seier også at den

nye folk. Når han var liten hadde han

einaste måten ein kan bli god på er

ikkje høyrt om 4H, men han trur at

ved å den øve mange timer og dagar.

han hadde begynt viss han hadde

Til og med Lunde må fortsatt øve heile

heilt tilfeldig at han byrja å

høyrt om organisasjonen då han var

tida. Ein kan også lære seg trylletriks

trylle. Etter eit trylleshow han

ung. Grunnen er at han synest det me i

ved å sjå på videoar på YouTube.

så, kor ein person

4H gjer ser kjekt ut, og at man i 4H gjer
mykje forskjellig.
Kevin fortel at han synes at
svevetrikset til David Copperfield er

gjennomførte eit korttriks på
Kevin viste to trylletriks berre for

tv. Det var da han fant ut av at

Minipressa, men han ville ikkje røpe

han hadde lyst til å bli god i

korleis han gjorde trikset. Det var

korttriks.

KLØVERKAMPEN
Kløverkampen er ein årleg tradisjon
som vart starta på landsleir i Oslo i
2016. Kampen går ut på at alle fylke
som deltek på leiren, skal kjempe
om kven som er det beste fylket.
Det er forskjellige aktivitetar, og
laga ryk ut etter kvart. Publikum
heiar til ein til slutt står igjen med
ein vinnar. Vinnaren får ein
vandrepokal.
Aktivitetar frå årets kløverkamp var
mellom anna lakrisleik, quiz,
smakeleik, ringspel, ballongkrig og
grip mikrofonen. Publikum og
deltakarane var veldig engasjerte,
kanskje litt for mykje. Me fekk
verkeleg oppleva
konkurranseinstinktet til
deltakerane. Det vart mellom anna
krangling, skriking, og ein
programleiar vart sprunge ned
under grip mikrofonen.

Etter ein intens finale mellom
Rogaland, Vestfold, og Akershus &
Oslo, var det Vestfold som stakk av
med sigeren i årets Kløverkamp.
Vestfold var representert av Joakim
frå Aktiv 4H og Åste frå Firkløver 4H.
Etter at sigersbiletet var tatt, fortalde
dei at oppgåvene dei likte aller best
var ballongkrig og grip mikrofonen.

