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Påmelding som maur til landsleiren 
Futura

Påmelding som maur skjer via MinSide (http://mdb.kmspeider.no).
For å kunne bruke MinSide må du være registrert i medlemsregisteret med fødselsdato og 
e-postadresse. Hvis det ikke er registrert, så få din gruppeleder til å gjøre det.

Påmeldingen åpner 8. januar og påmeldingsfristen er 15. april.

Under fanen ”Kurs og arrangementer” finner du en knapp som heter 
”Påmelding Futura 2018 – for maur”

Maurleiren er delt inn i tre perioder: 

• før leiren lørdag 23/6 – lørdag 30/6 kl 15

• under leiren lørdag 30/6 kl 15 til lørdag 7/7 kl 15

• etter leiren lørdag 7/7 til fredag 13/7.

Vi ønsker primært at flest mulig kan være med på alle tre periodene, men det er også mulig å 
velge en eller to perioder. Leirkontingent vil avhenger av hvor mange perioder du er med 
som maur.

Du kan selv velge om du vil betale direkte til leiren eller gjennom din gruppe. Hvis din 
gruppe ikke skal delta på landsleiren, må du velge ”direkte til leiren”. Hvis du ønsker å være 
maur før eller etter leiren og vanlig deltaker under leiren, må du velg ”gjennom min gruppe”

Vi vil gjerne vite litt om deg:

Speidererfaring: Slik som hvor lenge du har vært speider.

Deltatt som maur eller stab: Har du vært med som stab eller maur på andre leirer?

Yrkesutdannelse: Bare med det du tror kan være nyttig i denne sammenheng  
(f.eks. tømrer, rørlegger, elektriker, gartner).

Førekort/sertifikaterslik: Det er særlig bil/lastebil, traktor og truck som er interessant.
Ta med kun de sertifikat du har, - ikke ta med hva du holder
på å ta og ta heller ikke med moped og motorsykkel. 

Andre opplysninger: Hvis det er noe annet du tror kan være av interesse for oss å 
vite så skriver du det her.

Om du har noen tilretteleggingsbehov eller spesielle diettbehov eller matallergier/
intoleranser så bør du skrive det i feltene Tilretteleggingsbehov og Diettbehov.

Etter at du har meldt deg på er det mulig å gå inn på MinSide igjen og gjøre endringer. 
Påmeldingsfrist 15. april 2018.
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