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Landsleir-komiteen:

Velkommen til 
4H Landsleir 2018!
Eg og resten av 4H Rogaland gler oss til å vise deg matfylket vårt og gje deg 
nye opplevingar og minne du vil hugse lenge.
Dugnadsånda i Rogaland er heilt fantastisk, noko arrangørkomitéen vår er eit 
flott bevis på. Dei har nemleg arbeidd i snart to år, og allereie lagt ned svært 
mange dugnadstimar for at du og eg skal få reise på leir i sommar. 
Leiren i år byr på lærerike kurs, eit godt leirmiljø og volleyball. 

Saman skal me bli «vidle, fine og blaude».
Vi snakkast!

Mvh Torbjørn Joa, leiar i fylkesstyret i Rogaland

Leirsjef - Asle Østbø - landsleir2018@4h.no
Økonomi - Elling Stangeland - faktura.landsleir2018@4h.no
Program & aktivitet - Jeanette Øyen - program.landsleir2018@4h.no
PR og informasjon - Trude Holmen, info.landsleir2018@4h.no
Mat, kiosk, miljøtorg - Kristine Nærland
Teknisk - Egil Sporaland
Sikkerheit - Morten Kyllingstad
Frivillig koordinering - Elin Lode og Heidi Bollestad
BU-representant - Therese Ravndal, Jon Byberg
Representant frå fylkesstyret - Sverre Nærland
Tilsett - Katrine Sægrov - katrine.rogaland@4h.no

Vel du Øksnevad vgs, kan du mellom anna bli anleggsgartnar, 
agronom, naturforvaltar eller hesteoppdrettar. 

Ved å kombinere teori, praktisk arbeid og lærlingeplass får du ei 
solid yrkesutdanning. 

Skolen driv ein stor gard som blir brukt aktivt i opplæringa. I 
tillegg har vi ein flott ridehall for hestefag og gode lokale for 
anleggsgartnarane. Vi har også eit flott ”anleggsbygg” der opp-
læringa innan anleggsfag går føre seg. Vi er stolte av å kunne 
tilby god opplæring innan desse fagområda. Friluftsaktivitetar 
som fiske etter laks i Figgjoelva og kanopadling er og aktivitetar 
skolen nyttar i undervisninga. www.oksnevad.vgs.no

Fagbrev eller studiekompetanse?

Ja takk, begge deler!



INTERNETT 
I miljøtorget er det mogleg for deg å komme deg på internett gratis. 

PRESSEKONTOR
Pressekontoret finn du i anleggsbygget. For fylkesmediekontaktane er 
pressekontoret ope onsdag, torsdag og fredag frå 18.30 – 20.00. Mellom 
15.00 – 17.00 måndag til fredag er pressekontoret ope for overlevering av 
bilete og informasjon som vaksenleiarane har innhenta frå ein tildelt aktivitet. 

NÅR DU KJEM
Hovudleiar i kvart fylke skal ved ankomst til landsleiren registrere heile 
gruppa på leirkontoret. Her vil det bli utlevert leirbevis og leirprodukt som er 
tinga på førehand. 

TUN
Teltområdet er delt inn i tun med namn frå lokale stader. Det er viktig at alle 
held tuna ryddig, og at søppel blir kasta i søppelspanna som er plasserte i 
leirområdet. Det er eigen sekk for panteflaskar. Det blir arrangert tunmøte 
kvar dag kl. 19.00.

BRINGE OG HENTE 
Av omsyn til tryggleik, vil det ikkje vere mogleg å køyre heilt fram til 
teltområdet. Alle må parkere på parkeringsplassen og bere utstyret sitt inn. 
Dette gjeld også når leiren blir avslutta.

AVREISE
Før avreise skal kvart tun/fylke plukke opp alt søppel på sitt tun. Før de reiser, 
vil ein frå leirkontoret sjekke at tunet er godt nok rydda. Når de har fått 
klarsignal frå leirkontoret, kan de starte på heimreisa. 

”Vidle, fine og blaude!” 
Desse tre orda er leiren sitt motto og temaet for innmarsjen.

LEIRKONTOR  
Leirkontoret ligg i det gamle skulebygget (sjå eige kart). Lurer du på noko, eller 
har du ein beskjed til leirleiinga, kan du ta kontakt med oss anten via telefon 
eller kome innom leirkontoret. Har du mista noko, eller funne noko som andre 
har mista, skal dette meldast til leirkontoret. Treng du nytt leirarmband, får du 
dette på leirkontoret i bytte mot det som er øydelagt. Om du må forlate 
leirområdet skal du melde frå om dette på leirkontoret. 
  Leirkontor: 940 83 614                                                                                                                     
  E-post: landsleir2018@4h.no

MOBILLADING 
Du kan lade mobiltelefon og PowerBank i miljøtorget (ridehallen). Å lade 
(inkludert tilsyn) kostar kr. 20. Du må ta med eigen ladar. Vi anbefalar at du 
skriv namnet ditt på mobilen, PowerBanken og ladaren din. 
  Opningstider: sjå eige oppslag.

BETALING
Vi satsar på kontantlaus betaling med kortterminal og vipps. Har du ikkje 
bankkort eller vipps, må du ta kontakt med leirkontoret. 

Praktisk informasjon
I dette leirheftet finn du ein del informasjon. Du finn meir informa-
sjon på oppslagstavlene, heimesida (http://2018.4hlandsleir.no), 
Facebook-sida (https://www.facebook.com/4HLandsleir2018/) og 
i appen vår. 



Frukost og kveldsmat blir servert som buffet.Til frukost vil det mellom anna bli 
servert havregraut. Lunsjen på søndag blir oksegryte med gulrøter frå Jone 
Wiig, paprika frå miljøgartneriet, og potetstappe. På tysdagen blir det 
pizzasnurrar til lunsj, som deltakarane pakkar med seg frå frukosten. Dei 
andre aktivitetsdagane blir lunsjen laga under frukosten. Under open dag på 
torsdagen blir lunsjen servert av Nortura i Matgata. Dei andre dagane blir 
middagane levert av Matboden.

MENY
Laurdag: Lapskaus laga av rotgrønsaker frå Jæren, med røykt kjøtpølse frå 
Slakter Idsøe                                                                                                                                          
Søndag: Grilling i Kongeparken                                                                                                    
Måndag: Burritos servert med salat, rømme frå Tine og salsa av jærtomatar
Tysdag: Matboden sin fiskegrateng, servert med råkost og smelta smør frå 
Tine
Onsdag: Kyllinglår frå Håkylling, med ris og tomatsaus av tomatar frå Hana-
sand Gård
Torsdag: Grilling med Nortura                                                                                                        
Fredag: Lasagne med foccacia frå Våland dampbakeri, servert med salat og 
heimelaga aioli

HYGIENE
Det er viktig med god handhygiene under alle måltida. Vask hendene før 
måltida. Det vil bli plassert ut desinfeksjonssprit i matområdet, men hugs 
handvasken fyrst. 

DIETT/ALLERGI
 Personar som har matallergi, er veganar, vegetarianar eller liknande, vil få 
utlevert eit grønt armband som må visast fram når maten blir henta. Denne 
maten vil bli servert på eit eige bord. 

KIOSK
Kiosken finn du i ridehallen/miljøtorget. Her kan du kjøpe diverse 
forbruksvarer, snacks og noko godt å tygge på. I tillegg kan du kjøpe årets 
kulaste solbriller, som det står ”Vidle, fine og blaude” på. Her får du også kjøpt 
diverse 4H Landsleir 2018-effektar og 4H-produkt.

Mat må vi ha!
Det blir servert fire måltid til dagen. Maten blir servert i 
miljøtorget. Unntaket er middag på søndag, som vi skal 
ha i Kongeparken, og lunsjen på aktivitetsdagane. 

Frukost:  07.00 – 08.50                                                                                                       
Lunsj:   12.00 – 13.00                                                                                                              
Middag:  17.00 – 18.30                                                                                                           
Kvelds:  22.00 – 22.30M
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MILJØTORG
Miljøtorget vil vere ope kvar kveld under leiren frå 21.30 til 02.30, med unntak 
av natt til laurdag 28.07 kor miljøtorget er ope frå 23.00 – 04.30. Alumnane vil 
også i år arrangere quiz og fylkesunderhaldning. Andre kjekke aktivitetar og 
spel har dei også planlagt. Sjå eige oppslag for programmet til miljøtorget. 

OPNINGSTID KIOSK 
                                                                                        
Laurdag  14.00 – 20.00 + 21.30 – 02.30                                    
Søndag  08.00 – 15.00 + 21.30 – 02.30        
Måndag 08.00 – 20.00 + 21.30 – 02.30                                                                       
Tysdag   08.00 – 20.00 + 21.30 – 02.30
Onsdag  08.00 – 20.00 + 21.30 – 02.30
Torsdag  08.00 – 20.00 + 21.30 – 02.30                                 
Fredag   08.00 – 09.00 og 15.00-20.00+ 21.30 – 02.30                                                  
Laurdag  08.00 – 12.00

Det vil stå ei kioskvogn ved volleyballbanen torsdag: 09.00 - 15.30



1. Gi ein klem til ein frå kvart fylke.
2. Sov ei natt under open himmel.
3. Opne ein pumpestasjon der folk kan pumpe opp madrassane sine. 
4. Arranger «allsang på grensen» mellom to tun. 
5. Spioner på ditt eige tunmøte med hatt og kikkert.
6. Lag ei dramatisk dødsscene under ein volleyballkamp (gjeld berre om du sjølv er  

spelar).
7. Bruk ordtak i tide og utide.
8. Tre ein sokk på toppen av lavvoen din utan å ta ned lavvoen.
9. Spel «hysterisk reinhaldar» i eit tilfeldig tun.
10. Skift dialekt for ein time.
11. Gi massasje til den som står foran deg i matkøen (hugs å spørje først).
12. Gi 100 klemmar til forskjellige personar på 15 minutt (hugs å spørje først).
13. Lat som om du blir blenda av sola, slik at nokon må leie deg fram til tannpusseplassen.
14. Bytt 4H-bukse med ein som ikkje er frå ditt eige fylke.
15. Arranger bursdag for nokon som ikkje har bursdag, og inviter gjester frå ulike  

land og fylke til selskap.
16. Lag ei cheerleader-gruppe og rop «Heia!» på dommarane under ein volleyballkamp.
17. Send eit hyggeleg brev til eit anna tun ved hjelp av fylkespostkassane.
18. «Spander» mat på personen bak deg i matkøen, sett deg deretter ned med  

han/ho og lat som de er på date.
19. Få ein klem av leirsjefen, Asle Østbø!
20. Ha på deg leirbukse kvar dag heile leiren.
21. Spør ein som sit aleine om ho/han vil vere med å spele kort.
22. Drikk minst 1,5 liter vatn kvar dag.
23. Delta i volleyballturneringa.
24. Vinn volleyballturneringa.
25. Server mat til ein leiar på leir.
26. Skaff deg solbrilleskilje.
27. Sov i nokon andre sitt telt (bruk flyttemeldingsskjema).
28. Lag eit ”hemmeleg handtrykk” med en IFYE-deltakar.

Norske 4H-alumnar har lang erfaring med å vere på landsleir, og 
i lista under finn du ei rekke aktivitetar og utfordringar som dei 
oppmodar deg til å gjennomføre! Ta med deg 4H-vener og gjer 
så mange du greier. Del gjerne på sosiale medium med 
emneknaggane #vier4h, #4hlandsleir2018 og 
#gjørdetbestelenger

Leirbragder N4HA 29. Ta bilete med ein som jobbar som frivillig på leiren.
30. Bygg ein pyramide med minst 6 personar.
31. Gå lenka til ein anna leirdeltakar i 3 timar.
32. Ta eit bilete med ein av artistane på leiren.
33. Lær deg ei vømmølvise frå ein trønder.
34. Kjøp ein is til ein du ikkje kjenner. 
35. Lag eit vennearmband og gi det til ein du synest fortener ekstra merksemd.
36. Hold ein positiv tale under eit måltid.
37. La nokon gå føre deg i do-køen.
38. Ha ein filosofisk samtale med ein du ikkje kjenner.
39. Lag blomsterkrans til medlema i leirkomiteen og andre som hjelper til på leiren.
40. Ta ei vakt i miljøtorget (for alumnar).
41. Snik deg med på eit anna fylke sitt fellesbilete.
42. Plukk 10 søppelbitar kvar dag og kast dei i ei søppelbøtte medan du har  

på deg solbriller.
43. Stå baklengs i heile matkøen.
44. Ta med tre ferske leirdeltakarane på omvisning på leirområdet medan du gir  

dei leirtips.
45. Lage solkremsmørelenke med minst 5 personar, kor alle smører kvarandre  

inn med solkrem.
46. Bygg eit sandslott.
47. Bli kjend med ein som har ei tante som heiter Vigdis.
48. Syng «Fiskeboller lengter etter havet» ned frå 50 vers.
49. Lær deg namna på alle alumnklubbane i Norge.
50. Ver Supermann, ved å gå gjennom hovudleirgata med trusa utanpå buksa.
51. Lær deg ei anna dialekt så godt du kan, for deretter å prøve å overtyde dei som  

faktisk snakkar dialekta om at du også snakkar dialekta deira.
52. Legg eit kjærleiksbrev i ein fylkespostkasse.
53. Få med 15 stykker på macarena i matkøen.
54. Gjer 24 bragder på 12 timer.
55. Et middag med ein ven kor de matar kvarandre medan begge har bind for augene.
56. Ta bilete med alle dei ulike leirbuksene.
57. Finn den eldste og den yngste deltakaren på leiren.
58. Delta i ein vasskrig.
59. Kjøp eit N4HA-handkle.
60. Ta eit bad.
61. Start allsang i dusjen.
62. Prøv å starte ein samtale med naboen på do.
63. Lag ei rundkøyring i eit tunkryss.
64. Lær ein annan eller bli lært av ein annan å danse swing.
65. Still tidsnok til frukost/tunsamling kvar dag.
66. Lær deg eit nytt dialektord frå kvart av dei andre fylka.
67. Finn ein med same fornamn som deg sjølv.
68. Dans swing med ein du ikkje kjenner.
69. Snakk bakvendt i ein time.
70. Lær deg ein av Tønes sine viser med hjelp frå ein rogalending.
71. Følg Norske 4H-Alumnar på Snapchat og Instagram  

(Snapchat: n4h-alumn, Instagram: Norske 4H-alumner).  



Kvar kveld, med unntak av søndag (sidan vi då er i Kongeparken) vil det vere 

underhaldning frå scena. I tillegg vil det vere konsert på dagtid som ein del av open dag 

torsdag. Underhaldning blir det også under avslutningsseremonien fredag kl. 23.00.

Open dag er torsdag frå kl.10.00 til 16.00. Denne dagen vil det bli konsert med Tønes. I 

tunområdet blir det aktivitetar som kvart tun får ansvar for å gjennomføre. Det blir 

gjeterhundoppvising av NSG avd. Klepp. Rogaland Bygdeungdomslag kjem også, og ein 

del samarbeidspartnarar stiller med stand.

4H Norge er ein av dei som stiller med stand på årets landsleir. Dei ønskjer besøk av deg 

som har lyst til å vere med og bestemme korleis 4H-prosjekta skal vere framover.

I løpet av dei neste to åra skal 4H-prosjekta bli utvikla, modernisert og digitalisert. For å få til 

dette treng 4H Norge innspel frå deg. Det er no du har sjansen til å vere med og 
bestemme. På open dag kan du oppsøkje 4H Norge sin stand, kor prosjektleier Monika 

Swigon tek imot innspela dine. (Foto: Kevin Lunde, Rambukk, Kongeparken)

Underhaldning
For i mårå har alt du har venta på.

Når eg va liten blei eg fortalt at du må gå før du kan springa og at av og te så 
lere me så mye mer av å taba enn av å vinna. Men nå e bekymringane mine 
forsvonne ud av syne og tankar blir te lærdom som eg må ta te meg me klart 

håve så går det så det går, men eg e klar. 

Ja for minnene de har eg heila livet og venner de kome og går. 

For nå e eg klar. Eg e ein helt om dagen og ein helt om nattå. Nå skal eg ha 
ein heilt fantastisk sommer.

/:/ For i mårå har alt du har venta på. For i mårå i samen med 4H/:/

Det e ein fin ting å vær vidle å konne lega seg i solå og bli blaude. Her har 
du masse venner du ikkje visste at du hadde før nå. Eg e klar te å skape nye 

minner få nye opplevelser som vare livet ut.

For nå e eg klar. Eg e ein helt om dagen og ein helt om nattå. Nå skal eg ha 
ein heilt fantastisk sommer.

/:/ For i mårå har alt du har venta på. For i mårå i samen med 4H/:/

Klart håve og varm hjerta, flinke hender og god helsa. Det finnes ting her i livet 
som e viktig å ta vare på.

For nå e eg klar. Eg e ein helt om dagen og ein helt om nattå. Nå skal eg ha 
ein heilt fantastisk sommer. 

/:/ For i mårå har alt du har venta på. For i mårå i samen med 4H/:/

Tekst og musikk av Kjell Øverland (K-prosjektet)

”I mårå”



Her kan du skrive dine eigne notat:

JÆRSK

 1    ROTTLEPLASS MÆ 
     TATTLERØYRLADING

 2   VASSPODDELEN

 3   HESJASLETTÅ

 4    ÅNÅ

 5    VÅDDLIBALLSLETTÅ

 6    SPÆLEPLATTINGEN

 7    RYMEPLASSEN

 8   EDEGADÅ  
   ( K U N  T O R S D A G )

 9    SJEDHUSET OG FÅSSEN

10  LEIRBRAKKÅ

 11   TATTLEHÅLET

 12   SJUGESTÅVA

 13   OPPSTIDDLINGSPLASS

 15   FOBALLSLETTÅ

BOKMÅL

 1    MILJØTORG MED 
     MOBILLADING

 2   BADELAND

 3    TELTLEIR

 4   ELV

 5   VOLLEYBALLBANER

 6   SCENE

 7   EVAKUERINGSPLASS

 8   MATGATE  
   ( K U N  T O R S D A G )

 9   DO/DUSJ

10  LEIRKONTOR

 11   AUDITORIUM

 12   SYKESTUE

 13   PARKERINGSPLASS

 15   FOBALLBANE



På desse sidene har vi sett av plass til det som i Rogaland blir omtalt som 
Bingo! Gjennom Bingo får du som er leiar sjå og snakka med kvar enkelt 
ungdom i gruppa di kvar dag under leiren. Vi oppmodar alle leiarane om å 
nytta dette verktøyet.
  Bingo vil hjelpe deg å ha oversikt over om du har sett og snakka med alle 
”dine ungdommar” i løpet av dagen. Ungdomane treng å vite at du som leiar 
«ser dei». Dei treng også å vite at dei kan kome til deg når til dømes heim-
lengsla blir for stor, når dei er kvalm fordi dei har fått i seg for lite vatn eller 
har sove for lite.
  Nedanfor og på neste side, finn du eit skjema der det er plass til å notere 
namn, telefonnummer og om dette er først gang deltakaren er på landsleir. 
Vi anbefaler at du kryssar av om morgonen (ved frukost), midt på dagen 
(tilbake frå aktivitet) og til kvelds (før god-natt-songen).

B I N G O for oss med klart hovud og varmt  



... og her kan du teikne:

JÆRSK

 1    ROTTLEPLASS MÆ 
     TATTLERØYRLADING

 2   VASSPODDELEN

 3   HESJASLETTÅ

 4    ÅNÅ

 5    VÅDDLIBALLSLETTÅ

 6    SPÆLEPLATTINGEN

 7    RYMEPLASSEN

 8   EDEGADÅ  
   ( K U N  T O R S D A G )

 9    SJEDHUSET OG FÅSSEN

10  LEIRBRAKKÅ

 11   TATTLEHÅLET

 12   SJUGESTÅVA

 13   OPPSTIDDLINGSPLASS

 15   FOBALLSLETTÅ

BOKMÅL

 1    MILJØTORG MED 
     MOBILLADING

 2   BADELAND

 3    TELTLEIR

 4   ELV

 5   VOLLEYBALLBANER

 6   SCENE

 7   EVAKUERINGSPLASS

 8   MATGATE  
   ( K U N  T O R S D A G )

 9   DO/DUSJ

10  LEIRKONTOR

 11   AUDITORIUM

 12   SYKESTUE

 13   PARKERINGSPLASS

 15   FOBALLBANE



BEREDSKAPSLEIINGA
Ved ein krisesituasjon vil dei som handterer situasjonane ha på seg rosa 
vestar. Følg instruksar frå desse.   

FØRSTEHJELP
Norsk folkehjelp er til stades under heile leiren, og er tilgjengeleg heile døgnet. 
Dei bistår ved behov med både fysisk og mental førstehjelp. Dei kan også 
oppbevare medisinane dine om du ønskjer det. Førstehjelpspersonellet finn 
du i anleggsbygget. Alle med behov for å dra til legevakta skal først innom 
førstehjelpa.

Beredskap
INSTRUKS VED ULYKKE ELLER KRISE
Leirkomiteen ber alle lese denne informasjonen nøye. Her forklarer vi kva du skal 
gjere om det skjer ei ulykke eller om det begynner å brenne. Om mogleg, må du 
handle i denne rekkefølga:  

1. Varsle 
Sei ifrå til næraste vaksne, og så ringjer han/ho til nødetatar (brann, politi, ambulanse)

2. Redde liv 
Sei ifrå til næraste vaksne om at nokon treng hjelp. Prøv deretter å hjelpe om du kan 
gjere det utan sjølv å bli utsett for fare.

3. Slukke (ved brann)
Ved alle tun er det brannslukkingsapparat og branntepper. Prøv å slukke om du kan 
gjere det utan sjølv å bli skada.

Det er viktig at du tek omsyn til din eigen sikkerheit. Du skal ikkje prøve å redde liv 
eller slukke brann om det gjer at du set ditt eige liv i fare!

ALARM/VARSLING 
Ved behov for evakuering, blir du varsla via høgtalaranlegget. Ved varsel om 
evakuering, skal du raskast mogleg gå til møteplassen.

Gå direkte til møteplassen utan å ta omveg innom teltet for hente eigedelar. Still opp 
saman med fylket ditt. Pass på at du ikkje går i vegen for brannbil, sjukebil eller politi-
bil. Møteplassen er ved scenen. 

EVAKUERINGSANSVARLEG
Kvart fylke har ansvaret for å halde oversikt over sine leirdeltakarar på møteplassen. 
Ved alarm skal hovudleiar frå kvart fylke:
• Sjekke om tunet er tomt for leirdeltakarar frå ditt eige fylke, om dette kan gjerast utan 
fare for eigen sikkerheit. 
• Telle opp sine leirdeltakere på møteplassen og melde frå til beredskapsleiar med rosa 
vest.
Deltakarar og vaksenleiarar skal ikkje leite etter sakna leirdeltakarar. Det skal 
nødetatane ta seg av.

VIKTIGE TELEFONNUMMER
Ved krise, ulykke, uønska hendingar, alvorleg sjukdom eller liknande 
skal ein varsle så raskt som mogleg til leirkontoret eller eitt av 
følgjande telefonnummer:

Beredskapsleiar: Signe Lindbråten, 932 22 335                                                                                                 
Leirsjef: Asle Østbø, 926 87 647
Norsk folkehjelp: 414 19 793
Leirkontor: 940 83 614

BRANN   110                                                                                                                               
AMBULANSE 113                                                                                                                                      
POLITI   112



V O L L E Y B A L L

VOLLEYBALLREGLAR:
1. Kvart lag kan bestå av opptil 12 spelarar, kor maksimum seks er på  

banen til ei kvar tid.
2. Alle spelarane må vere frå same fylke. Ønskjer ein spelar å delta for eit 

anna fylke, må dette bli godkjent av turneringsansvarleg ved påmeldinga.
3. Det er inga jente- og guteklasser. Det skal til ein kvar tid vere minst to av 

kvart kjønn på banen. Unntak frå denne regelen blir ikkje akseptert.
4. Ein spelar kan ikkje spele på fleire lag.
5. To spelarar frå medlemsklassen kan spele på eit alumnlag.
6. Ingen frå alumnklassen kan spele på lag i medlemsklassen.
7. Dei innleIande kampane blir spelt på tid. Kampane varer i 2 x 7,5 minutt. 
8. I sluttspela og finalane vil ein spele to kampar á 21 poeng. Står det likt 

etter to sett (altså 1-1 i sett), blir det spelt eit siste sett til 15 poeng.  
Sidebytte ved 5 poeng.

9. Før kampen trekker laga om kven som starter kampen og kva side laga 
starter på.

10. Alle kampar må bli vunne med minst to poeng.
11. Det blir spelt etter gjeldande internasjonale volleyballreglar.

Laga skal meldast på til volleyballansvarleg eller til leirkontoret 
seinast måndag kl. 21.00. I lagoppsettet må namn på spelarane 
stå, samt namn på dommar og poengtellar.

Samarbeidspartar



Laurdag 21. juli: Ankomst
14.00  Registrering frå kl 14.00
15.00 – 18.00 Rigging av leir
17.00 – 18.30 Middag i miljøtorg/ridehall
18.00 – 19.00 Leiarsamling i auditorium
19.00  Tunmøte, med val av tunsjef
20.00  Innmarsj og opningsseremoni
21.30  Miljøtorg med aktivitetar opnar
22.00 – 22.30 Kveldsmat i miljøtorg/ridehall
23.00  Ro i teltleiren
02.30  Miljøtorget stenger

            
Søndag 22. juli: Øksnevad og Kongeparken
07.30  Vekking
07.00 – 08.50 Frukost i miljøtorg/ridehall
09.00  Morgonsamling på scenen
09.15 – 12.45 Årsmøte N4HA
09.30 – 12.00 Slaget på Øksnevad
12.00 – 13.15 Middag i miljøtorg/ridehall
13.00 – 15.00 Slaget på Øksnevad held fram
13.15 – 15.15 Leiarkurs 
15.30 – 16.30 Bussar til Kongeparken
16.00 – 21.00   Kongeparken, med pølse og burger
20.15 – 21.15   Bussar frå Kongeparken
21.30                Miljøtorg med aktivitet opnar
21.30                Leiar- og tunsjefsamling
22.00 – 22.30   Kveldsmat i miljøtorg/ridehall
23.00                Ro i teltleiren
02.30                Miljøtorget stenger

Måndag 23. - onsdag 25. juli: Tur- og aktivitetsdagar
07.30  Vekking
07.00 – 08.50 Frukost i miljøtorg/ridehall med nistesmøring
09.00  Morgonsamling på scenen
08.00 – 09.30 Avgang bussar til forskjellige aktivitetar
09.00 – 15.30 Kurs og turar
15.30 – 16.30 Retur bussar frå aktivitetar
17.00 – 18.30 Middag i miljøtorg/ridehall
18.00 – 19.00 Leiar- og tunsjefsamling
19.00 – 20.00 Tunmøte
20.00  Underhaldning frå scenen
20.30  Kløverkampen (onsdag)
21.00 – 22.30 Alumnfest (måndag)
21.30  Miljøtorg med aktivitet opnar
22.00 – 22.30 Kveldsmat i miljøtorg/ridehall (til kl. 23 måndag)
23.00  Ro i teltleiren
02.30  Miljøtorget stenger                    
Torsdag 26. juli: Open dag, Landkreditt-cup
07.30  Vekking
07.00 – 08.50 Frukost i miljøtorg/ridehall
09.00  Morgonsamling på scenen
09.30 – 18.00 Volleyballturnering
10.00 – 16.00 Open dag for besøkande
  Stand frå samarbeidspartnarar, matgate
12.00 – 13.00 Lunsj med grillmat 
15.00  Underhaldning frå scenen
17.00 – 18.30 Middag i miljøtorg/ridehall
18.00 – 19.00 Leiar- og tunsjefsamling
19.00 – 20.00  Tunmøte
20.00  Underhaldning frå scenen
21.30  Miljøtorg med aktivitet opnar
22.00 – 22.30 Kveldsmat i miljøtorget
23.00  Ro i teltleiren
02.30  Miljøtorget stenger

Program



Fredag 27. juli: Bytur Stavanger
07.30  Vekking
07.00 – 08.50 Frukost i miljøtorg/ridehall
09.00  Morgonsamling på scenen
09.20 – 10.00 Avreise til Øksnevadporten for vidare
  transport med tog (25 min)
10.00 – 15.00 Byvandring i Stavanger, oppgåver og rebusløp
15.00 – 16.30 Tog til Øksnevadporten (25 min)
15.30 – 17.00 Shuttlebuss/evt. gåtur tilbake til leiren
17.00 – 18.30 Middag i miljøtorg
18.00 – 19.00 Leiar- og tunsjefsamling
19.00 – 20.00 Tunmøte
21.00  Underhaldning frå scenen
23.00  Avslutningsseremoni
23.15  Kveldsmat i miljøtorget
23.00  Ro i teltleiren
23.00  Miljøtorget opnar

Laurdag 28. juli: Avreise
07.30  Vekking
07.00 – 08.50 Frukost i miljøtorg/ridehall
07.45 – 08.15 Møte hovudkomite, leirkontor
09.00 – 12.00 Pakking, riving av leir og heimreise
12.00  Seinaste utsjekk

See you!

Samarbeidspartar



”Vidle, fine & blaude”
4H Landsleir 2018

utan dykk = ingen leir
TUSEN TAKK TIL:

komiteheltar  frivillige  Øksnevad vgs  sponsorar   
bygdekvinnelag  dugnadsfolk  instruktørar  

samarbeidspartnarar  bondelag  leiarar  deltakarar  
alumnar  artistar  rbu

Helsing 4H Rogaland

Samarbeidspartar



1. Gjer deg kjend med programmet og følg det.

2. Alle skal bruke synleg leirbevis i løpet av heile leiren.

3. Forlat ikkje leirområdet utan lov frå leiaren din.

4. Gjester skal vere registrerte og skal bere med seg besøkskort.

5. Meld frå til leiaren din om du blir sjuk, skada eller om du ser andre leirdeltakarar som 

treng hjelp, uansett tid på døgnet.

6. Hald orden i leirområdet og bruk søppelspanna. La brannsløkkingsutstyr og anna 

leirutstyr vere i fred. Ser du noko bli øydelagt eller skada, må du melde frå om dette til 

leirkontoret!

7. I teltleiren skal det vere ro mellom kl. 23.00 og 07.00.

8. Bading kan skje på tilviste stader, berre viss din leirleiar gir deg lov. Dei som badar 

skal vere i følgje med ein leirleiar (1:15) som er svømmedyktig og som kan grunnleg-

gande livredning.

9. Røyking, bruk av propanapparat og open eld er strengt forbode utanom på tilviste 

plassar.

10. Alkohol og andre rusmiddel er ikkje tillate. Bruk eller oppbevaring av slikt fører 

automatisk til heimreise for eiga rekning.

11. Energidrikkar (til dømes Red Bull) er det ikkje lov å ha med seg eller å drikke.

12. Leirrådet kan ta frå deltakarane farlege gjenstandar, som kniv, ved behov.

13. Ta omsyn til dei andre leirdeltakarane, naboane til leirområdet og til Øksnevad 

VGS. Ikkje oppheld deg på/i områder/bygningar som ikkje er ein del av leirområdet.

14. Respekter andre sine grenser. Seksuelt krenkande åtferd blir ikkje tolerert. Dette 

kan være uønska fysisk kontakt, sårande eller ”grisete” kommentarar eller liknande. 

Alvorlege brot på reglane kan medføre heimsending for eiga rekning. 

Avgjerd om heimreise blir teken av Leirrådet.

Leirreglar
Vi vil at alle skal ha det gøy på leir, og ber deg derfor bruke sunn 
fornuft, ta vare på alle rundt deg, oppføre deg fint, gjere noko kjekt for 
deg sjølv og andre, og å følgje reglane. Leirreglane gjeld alle 4H-arar, 
4H-alumnar, leirleiarar og andre som oppheld seg i leirområdet.


