
FORHÅNDSOPPGAVER 



GJØR DERE KLARE FOR  

Vi har laget noen spennende forhånds-
oppgaver før landsleiren starter. Op-
pgavene hjelper dere til å bli bedre kjent 
med hva vi skal gjøre på Futura, og 
forbereder dere på alt det morsomme, 
kule og fantastiske vi skal oppleve  
sammen.

Første del av oppgavene løser dere 
sammen med speidergruppa. Andre del 
av oppgavene, kan dere løse i mindre 
grupper, for eksempel med patruljen 
eller med roverlaget. Ha det gøy med 
oppgavene og skap gode speider- 
opplevelser sammen.   

Oppgavene kommer til å forberede 
dere til oppholdet på fremtidsplaneten 
Futura, og kan løses på speidermøter og 
turer gjennom året. 

Vi ses på Futura!

Nå er det mindre enn ett  
år til landsleiren Futura. 
Sommeren 2018 samles  
over 6000 speidere i Lånke, 
Trøndelag. Er dere klare for 
det store eventyret?



OPPGAVER TIL SPEIDERGRUPPA   

FUTURAPLANETEN
 
I aktivitetsboksen har dere blitt tildelt 
en del av fremtidsplaneten, en fremtids-
blopp. Denne må dere ta godt vare på 
og ta med på landsleiren. Mangler det 
en blopp på leiren blir ikke fremtids-
planeten hel. På landsleiren skal dere 
sammen med de andre speiderne bygge 
en kjempestor Futuraplanet!

Frem til landsleiren kommer det til 
å dukke opp oppdrag på kmspeider.
no/forhaandsoppgaver. Disse skal 
dere utføre sammen med biten av 
Futuraplaneten, bloppen deres. Når 
oppdraget er løst bør dere poste bevis 
så raskt som mulig på Instagram med 
emneknaggene #futura2018 og  
#kmspeider.  
 
Første og andre oppdrag får dere nå. 
Tredje oppdrag publiseres den  
15. oktober 2017 på kmspeider.no/
forhaandsoppgaver. Det kommer et nytt 
oppdrag den 15. i hver måned. Siste  
oppdrag kommer 15. april 2018.   

GRUPPENE SKAL:  
• Lage HUMØRSPREDER og/eller FUTURALOV og ta med på leiren. 
• Ta med FUTURABLOPPEN sin på leir. 
• Ha med en OPPFINNELSE til oppfinnertorget. 
• Det er selv opp til gruppene om dere vil løse oppdragene knyttet til 

FUTURABLOPPEN. 

Merk at gruppeledere har fått alle  
oppdrag på e-post allerede slik at  
lederne kan planlegge for oppdragene. 

Oppdrag #1 
Gi planetbiten et navn. Post bildet av 
speidergruppa sammen med den nye 
kompisen deres på Instagram tagget 
#futura2018 og #kmspeider. Bruk den 
gjerne som en maskot når dere utfører 
gruppeoppdragene. 

Oppdrag #2 
Ta med Futurabloppen på haik. Kanskje 
skal du og patruljen din ut på Tråkk 
sammen? Det finnes mange måter å 
overnatte ute på. Dere har kanskje med 
dere et telt, eller en presenning å ligge 
under? Noen skal kanskje til og med 
bygge en gapahauk eller sove under 
åpen himmel om været er bra nok. Ta 
med Futura-bloppen på haik, og ta et 
bilde av den med dere på overnattings-
plassen. Bildet kan dere legge ut på 
Instagram, husk å bruke #futura2018 og 
#kmspeider.  



HUMØRSPREDER
Det er ofte god stemning på landsleir, 
men hvordan kan vi skape den morsom-
ste leiropplevelsen og den beste stem-
ningen på Futura? Som speidere på 
fremtidsplaneten får dere følgende opp-
gave: Planlegg og bygg en oppfinnelse 
som sprer glede og godt humør. 

Dere kan pionere en kul konstruksjon, 
lage geniale nytteting til leiren, eller 
skape noe for lek og moro. Rart, smart, 
supernyttig, eller bare superkomisk, 
dere bestemmer! 
Humørsprederen skal finnes på  
leirområdet deres, og være ferdig  
innen kl.18 den 1. juli 2018.  
 
I boksen finner dere humørspreder-skilt 
dere kan plassere i nærheten av por-
talen deres under leiren. Har dere skilt 
kan speidere komme innom for å se på 
og kanskje prøve deres humørspreder. 
Skiltet kan også lastes ned fra  
kmspeider.no/forhaandsoppgaver. 

FUTURALOVEN
Vedta en lov for planeten Futura i spei-
dergruppa. Hvordan vil dere at alle skal 
oppføre seg? Hva er viktig å tenke på? 
Hvordan skal vi kunne bo og leve godt 
sammen? 

I aktivitetsboksen finner dere en guide 
med tips til hvordan dere lager loven. 
Etter at Futuraloven er vedtatt, skriver 
dere tre regler som dere har bestemt 
dere for på arket i boksen. Arket tas 
med på landsleiren og leveres på  
servicetorget i løpet av 1. juli 2018. 

Valgfri oppgave: Det blir ekstra kult 
hvis dere i tillegg maler eller bren-
ner Futura-loven på tre eller skinn, og 
henger den opp som et skilt ved por-
talen deres. Da kan alle gruppene se hva 
dere har laget. 



OPPFINNERTORGET
De som har vært på leir før kjenner nok 
allerede konseptet rundt markedsdag. 
Kort fortalt går det ut på at alle grup-
pene stiller med en aktivitet som andre 
speidere kan delta på. Alle speiderne får 
en startkapital, og så må man kjøpe mer 
valuta for å kunne delta på flere aktiv-
iteter. Hensikten er å samle inn penger 
til et godt formål. 

På Futura har markedsdagen fått navnet 
Oppfinnertorget. Fremtidsplaneten 
trenger oppfinnere som kan finne, 
forme og forandre. Hva kan dere skape 
sammen? Det kan være en gjenstand, 
en tjeneste, et naturfaglig eksperiment 
eller en aktivitet. Dere er fremtidsplan-
etens oppfinnere! Planlegg en kul aktiv-
itet til Futuras oppfinnertorg og vis den 
frem for resten av Futuras innbyggere 
fredag 6. juli. 

 



OPPGAVER TIL PATRULJEN 
ELLER ROVERLAGET   

FORHÅNDSFRES 
 
Det finnes et fresmerke som dere kan ta 
før Futura. Patruljen og roverlaget må 
følge landsleirens motto: finne - forme 
- forandre, for å løse oppgavene. Hva 
finnes rundt dere? Hva kan dere skape 
selv? Og hvordan kan dere forandre 
noe og gi det nye egenskaper? Noen av 
tingene dere skaper kan dere ta med til 
leiren og vise frem til andre speidere.

Gå sammen med patruljen eller rover-
laget ditt og løs fire av åtte oppgaver. 
Når oppgavene er fullført får dere 
forhåndsfres-merket av lederen deres. 
Dere bestemmer selv hvilke oppgaver 
dere vil løse. Kravene finner dere i heftet 
som ligger i aktivitetsboksen. 

Hvilken patrulje eller roverlag i KFUK-
KFUM-speiderne klarer å løse opp-
gavene på den kuleste måten?  

KODEKNEKKING 
 
Hvem klarer å finne Futuras hemmelige 
kodemelding? For å finne meldingen 
må patruljen eller roverlaget knekke 
kodene i aktivitetsboksen.  Løser dere 
alle kodene vil dere komme til et  
finaleoppdrag. 

Patruljen eller roverlaget som løser 
finaleoppdraget er med trekningen av 
fine premier. Det trekkes en vinner den 
15. hver måned frem til april, så her er 
mulighetene gode til å få en flott over-
raskelse i posten.  

Hva gjør dere om dere står fast?

På kmspeider.no/forhaandsoppgaver. 
dukker det opp hint den 15. i hver 
måned. Men vær rask, for hintene  
forsvinner etter hvert! 

Lykke til!



futura.kmspeider.no

facebook.com/futura2018 

#futura2018 

LES MER PÅ NETT 
Du finner all 

informasjon om 
forhåndsoppgavene på 

kmspeider.no/forhaandsoppgaver   



futura.kmspeider.no 
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