
Produktkatalog 
Trycksaksmaterial

Huvud Hjärta Hand Hälsa



Om 4H- allmän info

Det här är 4H
Folder med sammanfattande infor-
mation om vad 4H:s organisation 
står för, vad visionen är, vad mottot 
innebär med mera. 

Pris: 3,50 kr/st (Kostnad för frakt 
och emballage tillkommer) 

Storlek A6. 

4H-gårdar
Folder med allmän information om 
4H-gårdar och dess verksamhet, syfte 
och samhällsnytta.

Pris: 8 kr/st (Kostnad för administrations-
avgift, frakt och emballage tillkommer)

Storlek A5.  



Om 4H-allmän info

4H-företag
En folder som ger en introduktion till 4H:s koncept 
4H-företag. 

Pris: 5 kr/st (Kostnad för administrationsavgift, 
frakt och emballage tillkommer) 

Storlek A5. 

Matskolor
En folder som ger en introduktion till 4H:s 
koncept Matskolor. 

Pris: 5 kr/st (Kostnad för administrationsavgift, 
frakt och emballage tillkommer) 

Storlek A5.

Bli medlem  i 4H 
En folder som Informerar om vad demokrati är, vad en 
förening är och varför föreningslivet är viktigt samt 
argument för varför ett medlemskap i 4H är bra.

Pris: 5 kr/st (Kostnad för administrationsavgift, frakt 
och emballage tillkommer) 



Starta 4H-klubb

Starta Klubb-kitt
Informationsmaterial som behövs för att starta upp en 4H-klubb finns att ladda ner på 
https://www.4h.se/for-4h-klubbar/ helt gratis.



Starta 4H-gård

Starta Gård-kitt
Information om hur det går till att starta 4H-gård 
finns att ladda ner gratis på https://www.4h.se/
for-4h-gardar/ hlet gratis. 



4H-företag

4H-företagsbok 1
Detta är den första boken som de 
allra nyaste 4H-företagarna kan 
börja att använda. Där kan 4H-fö-
retagaren skriva en presentation 
av sitt företag samt skriva dagbok 
under tiden som företaget drivs. 

Pris: 15 kr/st (Kostnad för adminis-
trationsavgift, frakt och emballage 
tillkommer)

Storlek A4

4H-företagsbok 2
Denna är fortsättningsboken som pas-
sar när 4H-företagaren blivit lite mer 
varm i kläderna. I denna bok finns sam-
ma information som ovan samt en in-
troduktion till intäkter och utgifter och 
enkla bokslut. 

Pris: 15 kr/st (Kostnad för administra-
tionsavgift, frakt och emballage tillkom-
mer)

Storlek A4



4H-företag

En guide till att driva 
4H-företag
Denna folder fungerar bra som intro-
duktion till hur man arbetar med 4H-fö-
retag. Det ger in grundläggande intro-
duktion av hur företagande fungerar 
gällande affärsidéer, ekonomiska be-
grepp, bolagsformer, marknadsföring, 
avtal och överenskommelser samt hur 
man skapar en bra presentation av sitt 
företag.

Pris: 15 kr/st (Kostnad för administra-
tionsavgift, frakt och emballage till-
kommer)

Storlek A5

4H-företagsbok 3
I denna bok sammanfattas all kun-
skap en 4H-företagare kan tänkas 
behöva. Här finns möjlighet att lära 
sig mer om tidsrapportering, avtals-
skrivning, att skriva kassabok, att 
skapa balans- och resultatrapport 
och mycket mer. 

Pris: 18 kr/st (Kostnad för adminis-
trationsavgift, frakt och emballage 
tillkommer) 

Storlek A4



Matskolor

Receptbok
Samlat receptmaterial anpassat för 
4H:s matskolor. 

Pris 25 kr/st (Kostnad för adminis-
trationsavgift, frakt och emballage 
tillkommer)

Storlek A5. 

Min egna matskolebok
Deltagarmaterial som deltagarna på 
matskolan kan använda. Innehåller allt 
från hygienregler till recept och plats 
för anteckningar, egna recept och kon-
taktuppgifter till nyfunna vänner.

Pris 25 kr/st (Kostnad för administra-
tionsavgift, frakt och emballage till-
kommer)

Storlek A4



Matskolor

Komplett handledarutbildning
 
Utbildning för nya ledare i konceptet Matskolor. 
I denna ingår även exempel på deltagarmaterial 
samt kompletterande teorihäfte som hör samman 
med deltagarmaterialet och gör det enkelt att för-
medla informationen till deltagarna. 

Pris 60 kr/st (Kostnad för administrationsavgift, 
frakt och emballage tillkommer)

OBS, kittet kan ej delas upp. 

Diplom 
- Finns som redigerbara pdf:er. 
- Kan skickas i InDesign-format för tillägg av 
sponsorslogotyper. 
- Riksförbundet kan hjälpa till med tillägg av 
logotyper/text.
- Kan skrivas ut

Pris vid utskrift: 6:-



Bli fler i 4H 
Handledning
Handledningsmaterial gällande metoder 
för medlemsvärvning. Detta material hjäl-
per dig att bygga upp en cirka tre timmar 
lång workshop med inriktning på med-
lemsvärvning. 

Pris: 12 kr/st (Kostnad för administrations-
avgift, frakt och emballage tillkommer)

Bli fler i 4H 
Deltagarmaterial
Deltagarmaterial om medlemsvärv-
ning med samlade tips och utmaning-
ar som hjälper de som vill verka för 
att bli fler medlemmar i 4H. Hör ihop 
med materialet till höger.

Pris: 12 kr/st (Kostnad för adminis-
trationsavgift, frakt och emballage 
tillkommer)
 

Medlemsrekrytering



Ledarutbildning Steg 1
Kursen riktar sig till medlemmar 11-13 år. Kursen ska ge en inblick i vad 4H är och vad man 
kan göra som medlem i 4H. 

Efter kursen ska deltagarna:
• veta vad 4H är och känna till verksamheten som finns
• veta vad en 4H-ledare är
• ha testat på att vara ledare
• ha reflekterat kring hur man som deltagare påverkar arrangemang/läger
• känna till hur man strukturerar en 4H-aktivitet

Denna utbildning finns enbart digitalt och är gratis. 

Ledarutbildning Steg 2
Kursen är en vidareutveckling av ledarutbildning Steg 1. I denna ligger fokus på 
klubbledaren och riktar sig till medlemmar i åldern 13-16 år. 

Syftet med kursen är att deltagarna ska lära sig:
• hur en bra ledare ska vara
• hantera konflikter
• vad en styrelse är och hur den kan arbeta

Denna utbildning finns enbart digitalt och är gratis. 

Utbildningar



Körkort på katt
Deltagarmaterial
Deltagarmaterialet innehåller såväl in-
formation om kaniner som möjligheter 
att anteckna, rita, klippa och klistra. Den-
na bok är sammankopplad med handled-
ningen enligt ovan och deltagarna kan 
spara boken hemma efter avslutad kurs. 

Pris: 15 kr/st (Kostnad för administra-
tionsavgift, frakt och emballage tillkom-
mer)

Storlek A4. 

Utbildningar

Körkort på katt 
Handledning
I denna handledning får ledarna utbild-
ning om katter samt en noggrann be-
skrivning för hur de kan bygga upp en 
kurs i kaninskötsel med tydliga kopp-
lingar till de fyra H:na. 

Pris: 20 kr/st (Kostnad för frakt och em-
ballage tillkommer)

Storlek A4. 



Körkort på katt-
diplom
Diplom i storlek A4 som kan de-
las ut efter avslutad kurs. 

Pris: 2 kr/st (Kostnad för frakt 
och emballage tillkommer)

Storlek A4

Utbildningar

Körkort på katt
Plånboksformat
Detta plånboksvänliga körkort delas ut till 
deltagaren efter avslutad kurs som bevis för 
att hen erhållit kunskaper om katter. 

Pris: 5 kr/st (Kostnad för administrationsav-
gift, frakt och emballage tillkommer)

Storlek: 85*55mm



Körkort på kanin 
Handledning
I denna handledning får ledarna utbild-
ning om kaniner samt en noggrann 
beskrivning för hur de kan bygga upp 
en kurs i kaninskötsel med tydliga 
kopplingar till de fyra H:na. 

Pris: 20 kr/st (Kostnad för administra-
tionsavgift, frakt och emballage till-
kommer)

Storlek A4

Körkort på kanin
Deltagarmaterial
Deltagarmaterialet innehåller såväl 
information om kaniner som möjlighe-
ter att anteckna, rita, klippa och klistra. 
Denna bok är sammankopplad med 
handledningen enligt ovan och delta-
garna kan spara boken hemma efter 
avslutad kurs. 

Pris: 15 kr/st (Kostnad för administra-
tionsavgift, frakt och emballage till-
kommer)

Storlek A4

Utbildningar



Körkort på kanin 
Diplom
Diplom i storlek A4 som kan de-
las ut efter avslutad kurs. 

Pris: 2 kr/st (Kostnad för frakt 
och emballage tillkommer)

Storlek A4

Körkort på kanin 
plånboksformat
Detta plånboksvänliga körkort de-
las ut till deltagaren efter avslutad 
kurs som bevis för att hen erhållit 
kunskaper om kaniner. 

Pris: 5 kr/st (Kostnad för frakt och 
emballage tillkommer)

Storlek: 85*55mm

Utbildningar



Klöverhjälten

Klöverhjältens 
aktivitetsbok

En samlingsbok med över 40 roliga pyssel, 
lekar, recept och information om naturen. 

Pris: 25 kr/st (Kostnad för administrations-
avgift, frakt och emballage tillkommer)

Klöverhjälten- 
en äkta superhjälte

En allmän folder om vem Klöverhjälten är 
och vad hen står för.

Pris: 2 kr/st (Kostnad för administrations- 

avgift, frakt och emballage tillkommer)



Administrationsavgift, porto, emballage

Beroende på mängd beställt material så varierar administrationsavgiften.  

Administrationskostnad 1: 75 kr
Motsvarar 30 minuters hantering av materialet inklusive beskärning, paketering och förberedelser 
gällande försändelse. 

Administrationkostnad 2: 150 kr
Motsvarar 60 minuters hantering av materialet inklusive beskärning, paketering och förberedelser 
gällande försändelse. 

Administrationskostnad 3: 225 kr
Motsvarar 90 minuters hantering av materialet inklusive beskärning, paketering och förberedelser 
gällande försändelse. 

Administrationskostnad 4: 300 kr
Motsvarar 120 minuter hantering av materialet inklusive beskärning, paketering och förberedelser 
gällande försändelse.

Exempel: En beställning som omfattar totalt 30 material i olika storlek och form tar, enligt 
tidtagning, cirka 60 minuter att skriva ut, beskära, paketera och förbereda för sändning. 
Till en sådan beställning tillkommer alltså administrationskostnad 2: 150 kr. 

Porto och paket
Riksförbundet Sveriges 4H använder PostNord och utgår ifrån deras prislista. Vi utgår alltid från att 
försöka välja billigaste möjliga alternativ. Priserna varierar beroende på paketets form, storlek och 
vikt. 

Emballage
Vi använder i huvudsak återvunna kartonger om vi ska skicka paket. I övrigt använder vi kuvert i 
olika storlek och form. 

Beställningar
Beställningar görs via info@4h.se minst tre veckor innan önskad leverans. 


