
LANDSLEIRBREV 4  

1. FRIVILLIGE

Det er fremdeles stort behov for frvivillige ledere 
og rovere som kan hjelpe til under selve leiruka. 
Vi trenger hjelp til både gjennomføring av aktiv-
itetsøkter og mer praktiske oppgaver. For å få 
til en god leir er vi avhengige av at alle grupper 
bidrar. Og husk - jo tidligere dere melder fra, dess 
større er sjansene for at dere kan velge fritt blant 
oppgavene. Full oversikt over alle oppgaver finner 
du her.  
 

2. LADING 

Det vil være mulig å få ladet både mobiler, nett-
brett og lade-banker på Futura. Ladestasjon er
plassert i nærheten av Servicetorget. Her kan
du lade lade-banken eller mobilen din. Det
koster 10 kroner per lading. Ladestasjonen
er åpen kl.08.00–10.00 og 16.00–18.00

Kun to uker igjen til leir! Vi håper dere gleder dere like 
mye som vi gjør. Dette blir siste landsleirbrev før Futura. 

Er det noe du lurer på oppfordrer vi til bruk av nett-
sidene våre, futura.kmspeider.no. God leir! 
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3. BRANNINSTRUKS 

Formålet med denne branninstruksen er å hindre 
branntilløp. Hver leder skal vite hvordan en skal 
forholde seg ved brann eller branntilløp. Hver 
leder skal gjøre seg kjent med de brannhindrende 
tiltak vi har gjort.

Brannhindrende tiltak: 

• Gruppene må ha med seg 2 stk 6 kg   
pulverapparat. Det ene skal stå med inngangen 
til gruppas leirområde og det andre skal stå ved 
kokeplass. 
• Det skal være 1 meter mellom hvert telt innen 
gruppa.
• Det skal være 3 meter mellom hver gruppe.
• Telt med ovn skal det være 3 meter avstand 
mellom teltene.
• Det skal være 3 meter avstand fra kokeplass/bål 
til telt.
• Branngatene som vil være ferdselsårene i leiren 
må være min 4 meter brede.
• Det skal være min 10 liter vann ved hvert bål.
• En leder/RR skal være ansvarlig for bålet
• Alle bål skal være slukket før de forlates

Matlaging:

• Sørg for å ha et stabilt underlag for koking/
steking
• Lag gruve.
• Parafin, rødsprit o.l. skal lagres atskilt fra mat og 
ildsteder.

Ved brann:

• Evakuer personell i umiddelbar nærhet av 
brannstedet. Disse har samlingsplass ved scenen. 
• Prøv å bekjempe ilden med alle tilgjengelige 
slukkemidler (pulverapparat, vannbøtter, tepper, 
rive o.l.)
• Fjern brannfarlige stoff (propanbeholdere o.l.) 
som er i nærheten.
• Samtidig varsles brannvesenet, underleirens 
vaktleder og vaktsentral.
• Ethvert branntilløp skal varsles, selv om en har 
klart å slukke det på egenhånd.

4. SCIENCE-DAG 
 
Søndag 1. juli blir Futuras egen SCIENCE-dag! For 
at gruppene skal komme best mulig forberedt har 
det blitt laget en liste over utstyr som patruljene 
kan få bruk for på Sciencedagen. Les mer om 
SCIENCE-dagen her. 

1,5 liters brusflaske
Pepper
Oppvaskmiddel
Fyrstikker
Målebeger – 2 stk, gjerne en av dem med helletut
Saks 
Avbitertang
Nebbtang (tynt «nebb»)
Tape – gaffatape er greit
Syl
2-3 brusbokser – (alumininum)  «burk»
Majzenamel
Vannfarger eller konditorfarge
1 stk badehette
Noen sugerør uten knekk

http://futura.kmspeider.no/sciencedagen/category4532.html


5. FOR LEDERNE 
 
Som leder på leir vil du kunne delta på mange spennende kortkurs i løpet av leiruka. Mer om 
lederprogrammet kan du lese om her. Husk at det også vil være ledermøter hver dag kl 17.00 i 
kaféen. Her bør minst en leder fra hver gruppe delta.

http://futura.kmspeider.no/leder/category4501.html


6. CASHLESS

Alle påmeldte norske grupper har nå fått tilsendt 
Cashlessarmbånd og leirmerker. Stabsmedlem-
mer med gruppetilhørighet har også fått tilsendt 
armbånd til sin gruppe. For de som ikke har fått 
tilsendt dette på forhånd vil det bli utdelt armbånd 
på leiren. Du kan også lese mer om Cashless her. 
her. 

7. HAIK
Det er fremdeles noen grupper som ikke har 
registrert patruljer til haiken, noe vi oppfordrer 
alle til å gjøre snarest. Dersom dere har spørsmål 
angående haik kan haikekomiteen kontaktes på 
haik@kmspeider.no. Mer om haiken kan du se 
her. Husk at alle speidere må ha med seg termos 
til å ha varmt vann i på haiken! 

8. NETTLINKER

Noen kan oppleve problemer med hyperlinker i 
PDF-format. Derfor følger alle linker i dette land-
sleirbrevet under

Frivillige under leiruka:
http://futura.kmspeider.no/frivillig/category4526.
html

SCIENCE-dag 
http://futura.kmspeider.no/sciencedagen/catego-
ry4532.html 
 
For lederne 
http://futura.kmspeider.no/leder/category4501.
html 
 
Cashless 
http://futura.kmspeider.no/cashless/category4516.
html
 
Haik 
http://futura.kmspeider.no/haik/category4502.html

futura.kmspeider.no

http://futura.kmspeider.no/aktuelt/cashless-article7801-3814.html
http://futura.kmspeider.no/haik/category4502.html

