
LANDSLEIRBREV 2  

1. PÅMELDING
  
1.1 FRISTER  

8. januar åpner påmeldingen til Futura. Påmeld-
ingsfristen er 15.april. Merk at dette er fristen for 
gruppene å melde seg på til leir og at den enkelte 
speidergruppe derfor kan ha en tidligere frist enn 
dette. Påmeldingen vil skje på mdb.kmspeider.no 
og vil i store trekk være lik påmeldingen for Asker 
2014. Nærmere beskrivelse av påmelding, med 
rutiner og bruksanvisning vil bli sendt ut  på epost 
og lagt på nettsidene så fort den er klar.

1.2 DIETTBEHOV OG TILRETTELEGGING

Futura skal være en god plass å være for alle våre 
speidere. Dersom noen av deltakerne på leiren 
har spesielle diettbehov eller tilretteleggingsbehov 
må dette meldes inn ved påmeldingen. Husk siste 
frist 15. april! 

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. Nett-
siden 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!
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1.3 MEDLEMMER FRA ANDRE GRUPPER
 
Det er mulig å melde på medlemmer fra andre 
grupper i KFUK-KFUM-speiderne (for eksempel 
hvis en annen gruppe ikke skal delta, men noen 
av deres speidere ønske å delta). En trenger da 
medlemsnummeret til de speiderne som skal 
meldes på. Medlemsnummeret finner du i 
Hypersys eller på baksiden av speiderenes spei-
derblad. 

1.4 ANDRE OPPLYSNINGER 

Gruppen må også registrere noen opplysninger 
om gruppen, slik som ankomsttid og reisemåte, 
behov for parkering av busser og biler, raiebestill-
ing, og om man ønsker å bo sammen med, eller i 
nærheten, av en annen gruppe. 

1.5 STAB OG MAUR

Stab og maur må melde seg på selv via “Min 
Side” i det gamle medlemssystemet. Stab må 
først være registrert i leirorganisasjonen, før de 
kan melde seg på. Både stab og maur kan velge 
om de vil betale leirkontingent via gruppen, eller 
direkte til leiren.

Maurleiren er delt opp i tre perioder. Vi ønsker 
primært at flest mulig kan være med på alle tre 
periodene, men det er også mulig å velge en el-
ler to perioder. Leirkontingent vil være avhengig 
av hvor mange perioder man er med som maur. 
Mer informasjon om maurleiren vil bli publisert på 
nettsiden fortløpende. Vi oppfordrer gruppene til å 
sende flinke folk på maurleiren. Det trengs mange 
dyktigte maur på Futura!

1.6 PRIS 

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.

• Døgnpris: 350 kr.
• Døgnpris familiecamp: 200 kr. 
• Døgnpris bobil/campingvogn: 400 kr.  

Reise er ikke inkludert i leirprisen.  

Deltakere som betaler leder, maur eller stabs-kon-
tingent kan ikke regnes med i familiemoderasjon.

Er du vanlig deltaker under landsleiren betaler du 
kun 2500 kr for leiren, og ikke noe for maurleir.
 



2. PRESENTASJON TIL BRUK I 
    GRUPPENE

Det er viktig å informere speidere, ledere og 
foreldre om Futura. Vi har nå laget en presen-
tasjon som alle grupper kan bruke til dette. Dere 
kan selv endre, legge til eller fjerne informasjon 
i powerpointen slik at det passer deres behov. 
Presentasjonen finnes på våre nettsider, futura.
kmspeider.no under fanen “Aktuelt”. 

3. KONTANTFRI LEIR

Det jobbes med å gjøre Futura til en kontantfri leir. 
Ved å slippe kontanthåndtering slipper vi risiko 
og arbeid tilknyttet kontanthåndtering og kan 
fokusere mer på å skape en flott leir for alle 
involverte. Norges Speiderforbund hadde en 
lignende løsning på sin landsleir Nord 2017, og 
ser på erfaringene de hadde med dette. Det vil 
være mulig å fylle på kontoen en har under leiren. 
Mer informasjon om dette vil komme så snart 
avtaler er på plass. 

4. LEDIGE STILLINGER I 
    LANDSLEIRSTABEN

På Futura skal det gjennomføres mange spen-
nende aktiviteter. For at vi skal kunne gjøre dette 
på beste mulige måte for speiderne våre, er det 
mange oppgaver som må utføres. Det skal både  
jobbes med planleggingen av Futura og selve 
gjennomføringen av aktivitetene i leiruka.   

Programetaten søker spesielt ledere og rovere 
som vil jobbe med følgende programaktiviteter og 
forberedelser. 

• Haik. Haikesjef og komitémedlemmer som 
skal jobbe med bla. sikkerhet, transport og 
haikeprogram.

• PF-program. Gjennomføring av PF-event og 
PF-kroer.

• Speiderprogram. Gjennomføring av patruljeøkt 
om vitenskap og eksperimenter.

• Aktivitetsøkt for speidere i 5.-7. klasse, med 
fokus på kreativitet.

 
Det er også mulig å melde seg til andre oppgaver 
i programetaten. Vi ønsker kontakt med alle som 
ønsker å bidra. 
 
Vi ser også etter deg som vil bidra i andre etater 
med andre arbeidsoppgaver. Stillingsannonser 
ligger ute på futura.kmspeider.no. Her vil du finne 
kontaktinformasjon for de ulike oppgavene og nye 
stillinger vil bli fortløpende oppdatert.



5. LEDERPROGRAM

Det blir et variert og spennende lederprogram på 
landsleiren. Vi gjentar suksessen med primitiv 
camp fra Asker 2014 - en egen leir i leiren hvor 
både speidere og ledere kan stikke innom for å 
lære om overlevelse i naturen. I primitiv camp blir 
det dessuten holdt kortkurs for ledere, blant annet 
om tilbereding av mat på steinaldervis og hvordan 
du kan riste egne kaffebønner. Det vil bli tilbudt 
et bredt spekter av andre kortkurs på leiren også, 
i tillegg til to heldagskurs under haikedøgnene, 
nemlig brattkortkurs og livredningskurs i basseng.
 
For dem som trenger en avkobling arrangerer vi 
retreat i klosteret på Tautra. Selvfølgelig blir det 
også eget ledertelt med servering av kaffe og 
vaffel på ettermiddagene, samt lederkro flere av 
kveldene i leiruka. Her kan du ta en pust i bak-
ken, finne info om utflukter i nærheten, treffe 
gamle venner, slå av en prat med medlemmer i 
landsstyret eller få inspirasjon til neste års 
speidertur og strikkeoppskrift til speidervotter. 

6. SPEIDERPROGRAM – SCIENCE

3000 speidere i 500 patruljer skal bruke sønda-
gen på Futura til utforsking! Gjennom eksperi-
menter og lek skal speiderne finne ut at naturkref-
tene forandrer og former ting, og de skal får erfare 
at eksperimentering er gøy. Forskergenet i hver 
enkelt speider skal trigges. SCIENCE-dagen skal 
stimulere til nysgjerrighet, innovasjon, kreativitet, 
kunnskap, bærekraftig forvaltning, og utfordre 
hver enkelt speider og patruljen som enhet til å 
tenke nytt.

Det skal være umulig å være med på SCIENCE-
dagen uten å lære minst én ny ting, og i tillegg 
skal alle ha det morsomt når de lærer. 

Patruljene vil jobbe i løpet av dagen jobbe seg 
gjennom mange ulike eksperimenter og oppgaver, 
og en del av disse kan senere gjøres eller 
gjenoppleves på Futuras eget Vitensenter som er 
planlagt på leirtorget.

7. FORHÅNDSOPPGAVER

Vi ser at mange grupper har tatt i bruk aktivitets-
boks Futura som ble sendt ut i august. Både 
forhåndsoppgaver, forhåndsfres og kodeoppgaver 
blir nå løst over hele landet. Husk også at det blir 
publisert nye månedsoppdrag som gruppen kan 
jobbe med den 15. hver måned. All informasjon 
og materiell i aktivitetsboksen ligger tilgjengelig på 
kmspeider.no/forhaandsoppgaver. 

Dersom utenlandske speidergrupper eller grup-
per fra Norges Speiderforbund ønsker å få tilsendt 
aktivitetsboks Futura kan en henvende seg til 
oyvind@kmspeider.no. 

 



futura.kmspeider.no 

8. HOME HOSPITALITY 

Vil du og resten av gruppa vise fram hjemst-
edet deres og utveksle speidererfaringer med en 
gruppe fra et annet land? Nå har du muligheten 
til å få venner for livet. Vi håper at det kommer 
mange speidere fra andre land til  Futura, og da 
trenger vi hjelp til å ta imot dem!  

Bli kjent med speidere fra et fremmed land ved 
å ha en vennskapsgruppe på leiren og dele leir-
plass med dem. Inviter gjerne en gruppe til å bo 
på speiderhuset deres, eller hjemme hos dere før, 
eller etter landsleiren, slik at dere kan bli enda 
bedre kjent.

Meld interesse til prosjektkoordinator Øyvind på 
oyvind@kmspeider.no med litt informasjon om 
hvem dere er, hvor gamle speiderne deres er, hvor 
mange dere er, og hvilke muligheter dere kan ha 
for Home Hospitality.
 


