
FUTURA 
FORHÅNDSFRES 

Løs 4 av 8 oppgaver for å få merket. 

Ta med det dere lager i løpet av forhåndsfresen på oppfinnertorget 
på fredag 6. juli for å vise det fram til resten av speiderne på 
fremtidsplaneten Futura. Noen av disse oppgavene passer å 
gjøre sammen med hele speidergruppa.



1. Design og lag en speiderskjorte til landsleiren. 

Farger, lommer, stoff og utseende velger dere selv. Skjorten kan 
være klin kokos, smart og fornuftig, sær eller morsom, alt er lov. 
Her er noen tips: Gjenbruk gamle klær fra skuffer og skap, spør 
venner og familie, eller se om det er noe i brukthandelen. Dra på 
tur og se om det finnes fargestoffer fra naturen som dere kan 
bruke på skjorta.

2. Mat er spennende å finne, forme og forandre. Lag en av  
oppskriftene fra siden Turmat fra hele verden eller fra  
aktivitetsbanken på en tur eller et speidermøte. 

Oppskrifter finner dere på turmat.no og på kmspeider.no/ 
aktivitetsbanken. Hva med å gå på skattejakt i naturens  
matkammer og bruke dem i retten. Kanskje finner dere skjulte 
matskatter ved havet, skogen, fjellet eller i nærområdet?

3. Sy dere eget Futura leirnett eller bestikkpose. 

Slik gjør dere: Klipp av armene på en gammel t-skjorte og 
sy igjen bunnen av skjorta, og vips, et bærenett. Dekorer nettet 
med maling, tøylapper, tusj, en kul søm eller noe annet morsomt. 
Oppskrift på bestikkpose finner du i aktivitetsbanken på  
kmspeider.no. Kryss av for tema kreativ og søk på bestikkpose. 

4. Dra på båltur.

Søk på bål i aktivitetsbanken på kmspeider.no/ aktivitetsbanken. 
Klikk på aktivitetsmerket bål og velg èn av de sju båltypene dere 
finner der. Planlegg en tur med patruljen eller roverlaget, pakk 
sekken og dra ut i naturen. Tenn bålet på tur, kos dere, og post 
bildet på Instagram med emneknaggene #kmspeider og  
#futura2018.  Del gjerne hvilken type bål dere har laget, slik at 
andre speideren får inspirasjon. Husk bålforbudet frem til  
15. september. Er dere i vandreralder, er dette også en fin  
mulighet til å sikre seg bålmerket i samme slengen.  
Se merkekravene i aktivitetsbanken på kmspeider.no.



5.  Forbered og lag en resirkuleringsstasjon til leiren. 

På fremtidsplaneten Futura er speiderne flink til å ta vare på 
miljøet, og vet at kildesortering gir en sunnere klode. Planlegg 
en resirkuleringsstasjon og sett den opp på leirområdet når dere 
kommer til landsleiren. Avfallssorteringen bør i hvert fall ha 
mulighet til å sortere restavfall, plastavfall, papp- og papiravfall, 
matavfall og glass- og metallavfall.

6. Lag deres eget regntrekk.  
 
Har dere en tursekk som mangler regntrekk kan dere lage et trekk 
til denne. Med en gammel regnjakke, regnponcho eller gammel 
nylonpresenning, er dere allerede godt på vei!  

7. Hvordan ser fremtidens speidermøter ut? Sammen med 
patruljen eller roverlaget skal du planlegge og gjennomføre et 
fremtidsspeidermøte. 

Husk å invitere med dere fremtidige speidere til å bli med på 
møtet, f.eks. venner og skolekamerater. Del gjerne bilde på  
Instagram med emneknaggen #futura2018 og #kmspeider. 

8. Futuras travelbugs trenger hjelp! Fire av aktivitetsboksene 
inneholder en travelbug. Vi har sendt en travelbug til nord, en 
til sør, en til øst og en til vest i Norge. Hjelp travelbugene med å 
reise landet rundt før landsleiren neste år! 

Slik gjør dere: Lag dere en brukerkonto på geocaching.com og 
sjekk om det er en travelbug i nærheten av dere. Planlegg en tur 
og plukk opp travelbugen på cachepunktet. Hekt på en liten  
suvenir fra dere, og levere den i en annen cache som dere 
leter opp. Speiderne som har en travelbug i juni tar den med 
til fremtidsplaneten Futura. Klarer vi å dekke alle kretsene til 
KFUK-KFUM-speidere innen juni 2018? Jo flere som hjelper våre 
fire travelbugs, jo mer aktivitet blir det! Lurer du på hvor Futuras 
travelbugs sist ble sett? Da kan du besøke nettsiden til hver bug 
fra lenken på kmspeider.no/forhaandsoppgaver. Se også 
geocaching-merket i aktivitetsbanken på kmspeider.no. 




