
Tips for arrangører av Rundt bålet-kurs lokalt eller regionalt. 
   

Arrangør er gjerne et husflidslag, fylkeshusflidslag eller flere husflidslag sammen. 

Man kan gjerne samarbeide med andre lag og foreninger om det passer slik. 

Husflidskonsulenten kan kanskje bidra og hjelper til og er noen ganger kurslærer/instruktør. 

Arrangør og kurslærer/instruktør må bli enige om en fornuftig arbeidsfordeling med 

planlegging og gjennomføring.  

 

Et sted å være: Skaff tillatelse og mulighet for å felle noen trær. Det er alltid greit med et 

overbygg eller mulighet for å gå inn i tilfelle sterk nedbør. 

 

Bålforbud: Det er et generelt bål- og grillforbud (også engangsgrill) i Norge i tidsrommet  

15. april –15. september i nærheten av skog og annen utmark. Likevel har du lov til å 

tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. 

https://www.sikkerhverdag.no/brann/forebygge-brann/dette-ma-du-vite-for-du-

tenner-bal/ 

Vær oppdatert på reglene for din kommune. 

 

Mat: Man kan gjerne lage mat på bålet. Det kan være lurt å tilrettelegge for enkle mat i 

forkant for at dette skal ta for lang tid. Tips til mat, se her https://turmat.no/ 

 

Verktøy: Sørg for at alt verktøyet er skjerpet og fungerer optimalt. 

 

Ting å lage: tips finner du her, og her vil det komme flere ting etter hvert.  

https://husflid.no/medlemsside/ung-husflid/rundt-balet/ 

https://husflid.no/fagsider-/lag-det-selv/#Spikking 

 

 

Økonomi: Med tanke på rekruttering kan det kanskje være lurt at arrangør subsidiere kurset  

               om økonomien i laget gjør det mulig. 

 

VO-midler: Voksenopplæringsmidler for deltakere 14 år og eldre kan søkes på gjennom 

studieforbundet Kultur og Tradisjon. Studieforbundet kultur og tradisjon | Innlandet  

Du kan gjerne bruke studieplanene 11052 Rundt bålet, innføring (4-20 t) 

                                                  11053 Rundt bålet I, (4-24 t) 

                                                  11054 Rundt bålet, læringsverksted (4-80 t) 

Kursbevis finner du her: 

https://husflid.no/medlemsside/organisasjon/organisasjonsmateriell/kurs/ 

 

Frifondmidler: Husflidslag med 5 eller flere barnemedlemmer får Frifondmidler. Disse kan  

gjerne brukes i forbindelse med Rundt bålet-arrangement både til barn og ungdom eller til 

voksne som arbeider med formidling til denne målgruppa. 

 

 

Markedsføring: sørge for markedsføring hvor det måtte passe, f.eks. i og utenfor husflidslagene, 

til andre organisasjoner, minoritetsgrupper, til skoler og SFO, Kulturskolen, barnehager, mm. 



NB: I markedsføring av Rundt bålet-kurs og aktiviteter skal logo til Sparebankstiftelsen 

brukes. 

              Sparebankstiftelsen DNB logo: Lenke her 

 Ung Husflid logo: Lenke her 

Norges Husflidslag logo: (kommer) 

 

 

 

Førstehjelpsutstyr: sørg for at arrangementet har nødvendig medisinsk utstyr som plaster og  

              strips. Sørg for å ha en bil tilgjengelig for ev. kjøring til legevakt ved større skade. 

Se også retningslinjer ved skade: https://husflid.no/medlemsside/ung-husflid/rundt-balet/ 

 

 

Spikkebevis: kan du laste ned her:  

https://husflid.no/medlemsside/ung-husflid/materiell/sertifikater/  (nye kommer) 

 

 

Rapportering:  
Fotografering og tekst til nettet: Det er alltid fint å ha noen bilder fra arrangementet. 

Det er viktig å ha godkjenning fra foresatte før man eventuelt bruker bildene i offentlig 

sammenheng.  Bruk gjerne UH sine egne fotoskjema som du finner her: 

https://husflid.no/medlemsside/ung-husflid/materiell/fotoskjema/  

 

Rapportering skal sendes inn til Norges Husflidslag ved innen 10. januar hvert år. 

Rapporteringsskjema finner du her: https://forms.office.com/r/emzTCv2Ai4  
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