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STÄTTAREDS 4H-GÅRD

VECKOLÄGER, 10–14 år (född 2005–2009)
16–20 juni (sön–tors)
23–27 juni (sön–tors)
30 juni–4 juli (sön–tors) 7–11 juli (sön–tors)
28 juli–1 aug (sön–tors) 4–8 augusti (sön–tors)

PRIS/LÄGER

2 930 KR		
2 730 KR		
2 730 KR

LÄGER med en övernattning, från 8 år (Anmälan till dessa läger görs på www.stattareds4h.se)
12–13 augusti (mån–tis) 14–15 augusti (ons–tors) 1 195 KR

www.facebook.com/stattared

Gården ligger på landet drygt en mil från kusten och tre mil från både Kungsbacka och
Varberg. Under lägerveckorna tar vi hand om djuren: kor, hästar, grisar, kaniner, får,
lamm, getter och höns. Vi paddlar kanot och grillar, kör tävlingar och lekar, lagar mat,
badar och gör spännande utflykter. Vi bor i fräscha 2–6 bäddsrum på vandrarhemmet
– sista natten en mysig övernattning i tält. Välkommen på en vecka fylld av upptåg,
nya kompisar och mycket skoj! Medlemskap i 4H krävs för att delta på våra läger.

www.stattareds4h.se

HALLAND

ÄSTAD 4H-GÅRD

2 770 kr
30 juni–4 juli (sön–tors)

PRIS/LÄGER

FRILUFTSLÄGER, 10–14 år (född 2005–2009) PRIS/LÄGER 2 220 KR
7–11 juli (sön–tors)
Vi övernattar utomhus, paddlar kanot, grillar och gör andra roliga friluftsaktiviteter.
CIRKUSLÄGER med två övernattningar, 10–14 år (född 2005–2009)
12–14 augusti (mån–ons)				PRIS/LÄGER 1 420 kr
På lägret får ni träffa Magnus Bengtsson som är cirkuspedagog och lär ut grundläggande tekniker i bl a jonglering, diablo och akrobatik. Vi kommer bada, paddla
kanot, grilla, köra tävlingar och lekar. (Obs! Denna veckan finns inga djur på gården).
			
ANMÄLAN & INFO HALLANDS 4H
			
www.4h.se/halland · halland@4h.se · 0725-12 15 02 · facebook.com/hallands4h
t-shirt ingår på stättareds och ästads veckoläger!

www.facebook.com/astad4h

VECKOLÄGER, 10–14 år (född 2005–2009)
16–20 juni (sön–tors)
23–27 juni (sön–tors)

www.astad4h.se

Gården ligger på landet två och en halv mil från både Varberg och Falkenberg.Under
lägerveckorna tar vi hand om djuren: får, kaniner, katt, grisar, getter och höns. Vi
paddlar kanot och grillar, kör tävlingar och lekar, lagar mat, badar och gör spännande utflykter. Vi bor i fräscha 2–6-bäddsrum – sista natten övernattning i vindskydd
vid sjön. Välkommen på en vecka fylld av upptåg, nya kompisar och mycket skoj!
Tillgänglighetsanpassade faciliteter finns på gården. Medlemskap i 4H krävs för att
delta på våra läger.

GÖTEBORG

TOLSEREDS 4H-GÅRD
Ligger en och en halv mil från Göteborg mot Kungälv. Här finns hästar, kor, grisar,
får, kaniner, marsvin och katter. Du får sköta om alla djuren, rida, gå på skattjakt,
laga mat, åka på utflykt samt vår specialitet spökrundan…
DAGRIDLÄGER, från 8 år 		
PRIS/LÄGER 2 800 KR
Vecka 25, 32: mån–tors kl 09.00–16.00. 1 pass/dag. Sitsträning, gymkana, voltige.
LANTGÅRDSLÄGER med övernattning, från 9 år PRIS/LÄGER 3 000 KR
Vecka 25: lör–tors (midsommar). Vecka 26, 27, 28, 31: sön–fre
(v 28 är rabattvecka: 2 800 kr)
RIDLÄGER med övernattning, från 10 år
PRIS/LÄGER 3 800 KR
Vecka 30: mån–fre. 2 pass/dag. Från nybörjare till mycket ridvana.
Dressyr, hoppning, tävlingar mm.
foto :

Lina Vahlersvik
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TRÄNINGSLÄGER, från 12 år			
PRIS/LÄGER 3 500 KR
Vecka 29: mån–tors kl 08.00–17.00. 2 pass/dag. Dressyr, markarbete, hoppning.
Perfekt tillfälle för er som vill utvecklas lite mer. Även egen häst kan medtas.
Fåtal platser.

Björnbäret Design

DAGLÄGER, 7–12 år				 PRIS/LÄGER 2 500 KR
Vecka 33: mån–fre kl 09.00–16.00. Här sköter vi alla djuren, provar på att rida,
lagar mat, 10-kamp, utflykt, frivillig spökstig mm. Sista natten får man övernatta
om man vill.

layout:

Johan Svensson

ANMÄLAN & INFO TOLSEREDS 4H
www.tolsereds4h-gard.simplesite.com · tolsereds4h@gmail.com
Anmälningsavgift 500kr.
För boende utanför Göteborgs kommun tillkommer 50 kr på Göteborgslägrens priser.

ALLMÄNT OM 4H-GÅRDSLÄGREN
Avgiften betalas senast tre veckor före lägerstart.
På daglägren ingår lunch plus ett mellanmål.
På övernattningslägren ingår tre mål mat/dag plus mellanmål.

4H:s Matskolor är ett dagläger för dig som gillar att laga mat och baka. Vi lagar bra
frukostar, luncher och mellanmål och varvar detta med motion i form av tävlingar,
lekar och upptåg. Under veckan gör vi även en utflykt och besöker en lokal bondgård
eller livsmedelsproducent. Medlemskap i 4H krävs för att delta på våra matskolor.
LAHOLM: LAGAHOLMSKOLAN, 8–12 år (född 2007–2011)
24–28 juni (mån–fre) 1–5 juli (mån–fre) 1 615 kr
8–11 juli (mån–tors) 			
1 290 kr
VARBERG: HÅSTENSSKOLAN, 8–12 år (född 2007–2011)		
17–20 juni (mån–tors)			
1 390 kr
24–28 juni (mån–fre) 1–5 juli (mån–fre) 1 740 kr
KUNGSBACKA: PRESSESKOLAN, 8–12 år (född 2007–2011)		
17–20 juni (mån–tors)			
1 390 kr
24–28 juni (mån–fre)
		
1 740 kr
FALKENBERG: TULLBROSKOLAN, 8–12 år (född 2007–2011)		
17–20 juni (mån–tors) 		
1 390 kr
24–28 juni (mån–fre)
		
1 740 kr

ANMÄLAN & INFO HALLANDS 4H
www.matskolor.se · halland@4h.se · 0725-12 15 02 · facebook.com/hallands4h

