LANDSLEIRBREV 1
Vi håper alle har kommet i gang med speiderhøsten og
at ser frem mot sommerens store begivenhet – Futura!
Fra 30. juni til 7. juli 2018 skal vi alle møtes igjen,
denne gang på Fremtidsplaneten Futura som ligger på
Lånke i Stjørdal kommune. Sammen skal vi
finne – forme – forandre: finne nye muligheter, bidra til
å forme fremtiden og forandre verden vi lever i.

I dette landsleirbrevet får du mye nyttig
informasjon som kan gjøre det lettere for deg å
planlegge fram mot landsleir. Husk at du finner all
den informasjonen du trenger på leirens nettsider
futura.kmspeider.no. Nettsiden vil oppdateres
fortløpende. Det er lurt å planlegge landsleir tidlig.
Ikke glem å markedsføre leiren for speidere og
ledere, slik at flest mulig får dra på leir!

1. MARKEDSFØRING AV FUTURA
Leiren markedsføres gjennom mange ulike
kanaler. Neste utgivelse av Speiderbladet
(nr. 4 - 2017) vil være en egen landsleirspesial
med mye fokus på Futura.
På sosiale medier finnes Futura 2018 både på
Facebook og Instagram. Dersom gruppen din
trenger flere plakater eller flyere for markedsføring
kan dere ta kontakt med prosjektkoordinator
Øyvind på oyvind@kmspeider.no eller på
telefon 984 56 714.
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2. ALDERSGRENSE OG MÅLGRUPPE

4. LEIROMRÅDET

Målgruppen for Futura er speidere født i
2007, eller eldre. Det vil være program
tilpasset alle aldersgrupper under leiren.
En del av aktivitetene vil foregå sammen
med patruljen, mens andre aktiviteter vil
differensiere ut i fra alder.

Leirområdet ligger plassert på gården Lånke i
Stjørdal kommune. Leirområdet består stort sett
av sandgrunn og er klart for storinnrykk neste
sommer. Midt på området ligger Lånke skole,
idrettshall og fotballbaner.

3. PÅMELDING, PRIS OG BETALING.
Påmeldingen åpner 8. januar,
og stenger 15. april.
Følgende priser gjelder for leiren:
• Deltakerpris: 2500 kr.
• Familiemoderasjon: 1800 kr.
(fra familiemedlem nr. 2)
• Lederpris 1500 kr. (1 per gruppe +
1 per 10 speidere, kun speidere som
bor i gruppa teller).
• Stab: 1500 kr.
• Barn under deltakeralder: 500 kr.
• Barn under 4 år: Gratis
• Maur:
1 uke: 1600 kr per uke.
		
2 uker: 800 kr per uke.
		
3 uker: 400 kr per uke.
Er du vanlig deltaker under landsleiren
betaler du kun 2500 for leiren, og ikke noe for
maurleir.
Deltakere som betaler leder, maur eller stabskontingent kan ikke regnes med i familiemoderasjon.

Friluftsområdet Tønsåsen ligger helt inntil leirområdet, hvor det finnes et flott klatrefelt med vegger
i ulike vanskelighetsgrader. På toppen av Tønsåsen ligger restene av en gammel festning som
ble anlagt i 1899. Flere bilder av området kan du
finne på leirens nettsider, futura.kmspeider.no.

5. AKTIVITETSBOKS FUTURA

6. INFORMASJON OM LEIREN

I midten av august ble aktivitetsboks Futura
sendt ut til alle grupper med speidere født i 2007
og eldre. Tema for landsleiren er ung innovasjon
og speiderne skal besøke fremtidsplaneten
Futura. Hensikten med aktivitetsboksen er å
forberede speiderne på leirliv og skape interesse
rundt leiren, og det som skal skje der.

Lurer du på noe angående leiren? Alt du trenger å
vite om Futura vil du finne på nettsidene våre,
futura.kmspeider.no, som blir oppdatert
fortløpende. I tillegg kommer det leirinformasjon i

Noen oppgaver løser speidergruppa sammen,
mens andre oppgaver løses i mindre grupper, som
med patruljen eller roverlaget. Dere bestemmer
hva som passer best for gruppa deres. Bruk boksen som en del av aktivitetene på speidermøter og
turer frem til juni 2018. Da har dere et godt utgangspunkt for mange av aktivitetene som finner
sted på Futura, og dere får en spennende høst
og vår. Det vil bli publisert nye oppdrag den
15. hver måned på nettsider og Facebook.
Materiellet som ble sendt ut med boksen finnes
også på kmspeider.no/forhaandsoppgaver. Trenger
dere flere forhåndsfresmerker eller armbånd
kan dette bestilles av oyvind@kmspeider.no. Det
vil også bli utarbeidet konkrete møteforslag for
forhåndsfresen. Disse vil bli publisert 20. september på kmspeider.no/forhaandsoppgaver.

•
•
•

Speiderbladet
Lederforum
Gruppepost

Denne informasjonen blir også lagt ut på nettsidene. Her finner du også nedlastinger, materiell,
og nyttige fakta. Futura er også på facebook.com/
futura2018. Her vil det bli publisert informasjon
og andre nyttige tips fram mot leiren.

7. TRANSPORT
Trondheim lufthavn, Værnes og E6 ligger 2,5
km unna leirområdet. Nærmeste togstasjon er
Hell stasjon, 2 km unna, men her stopper det
kun lokaltog. Stjørdal stasjon ligger ca 4,7 km
unna, her stopper regiontoget. Trondheim ligger
omtrent 34 km vekke, og herfra går det både tog
og busser. Det vil ikke bli satt opp fellestransport
til og fra leiren. Vi oppfordrer grupper og kretser
til å planlegge reise sammen og på en mest mulig
miljøvennlig måte.

8. FAMILIETILBUD
Alle familiespeidere – både store og små, er
hjertelig velkommen til Futura. Det vil bli et eget
program for familiespeiderne på leiren, mer
informasjon om dette vil bli publisert på nettsidene etter hvert. Det vil være et eget område for
gjestecamping/familiecamping i leiren, hvor det
vil være mulighet for både telt, campingvogn og
bobil.

9. VENNSKAPSGRUPPE PÅ LEIR

10. STAB

Landsleir er en spennende og innholdsrik opplevelse. Slike opplevelser deler vi gjerne med gode
speidervenner. Alle grupper fra Norges speiderforbund blir invitert til leiren, ta gjerne kontakt for å
oppfordre deres lokale samarbeidspartnere til å bli
med.

Det finnes fremdeles mange muligheter for å bli
med i leirstaben. Det trengs folk med alle mulige
kompetanser og interessefelt, så her er det bare å
bli med. På nettsiden finnes det beskrivelse av ledige verv og kontaktperson for disse. Denne listen
vil bli oppdatert fortløpende.

Vi håper også på å få mange internasjonale
speider til Futura. I den forbindelse trenger vi
grupper som kan stille opp som vertskapsgrupper
for disse. Dere vil dele leirområde sammen med
vennskapsgruppen og på denne måten bli godt
kjent, utveksle erfaringer og stifte nye vennskapsbånd med speidere fra et annet land. Dette
er en flott mulighet for speidere i alle aldre til å få
en smak på internasjonal speiding! Er dette noe
din gruppe kunne tenke seg å bli med på, eller
få mer informasjon om? Ta kontakt med prosjektkoordinator Øyvind på oyvind@kmspeider.no

Dersom du har lyst til å bli med i stab, men
ikke vet helt hva du vil gjøre kan du ta kontakt
med prosjektkoordinator Øyvind på epost
oyvind@kmspeider.no eller telefon 984 56 714.

futura.kmspeider.no

