
  

  
   
   
 
 
 
Til alle leirdeltagere 
     

Hana 12.06.2018 
 
 

Leirinfo 
 
Hei, kjekt at vi nå er 45 stk som skal på leir.  Vi er 19 Vandre, 4 Lederbarn og 22 Rovere og 
Ledere. 8stk av disse er med fra Høle.  Motto for leiren er Finne - forme – forandre. 

Her er noe viktig info: 

Oppmøte Fredag 29.juni kl 07:30 parkeringsplassen Ålgård Kirke 
Jone Hauken blir med bussen, Bussen kjører kl 08:00 fra Ålgård. 
Vi har hun en sjåfør slik at vi må overnatte på Gjøvik 
 

Mat på turen Ta med to matpakkemåltider for turen. Det blir felles middag, kvelds 
og frokost.  
 

Hjemkomst Avreise fra lerien er fredag 7.juli.  Vi kjører da til Sandefjord og 
overnatter. Vi vil da være tilbake på Ålgård rundt kl 16:00 
 

Helsekort Fyll ut og print vedlagt helsekort leveres på bussen v/avreise 
Dette dersom uhellet skulle være ute. Makuleres etter leiren. 
 

Personlig utstyr se vedlagt pakkeliste 
 

Gruppeutsyr Fellesutstyr som telt, kokeutstyr pakkes ledere. 
 

Hygine For at ikke sykdom skal oppstå er det viktig med god leirhygiene. 
Dårlig hygiene kan få uheldige følger. Følgende retningslinjer skal 
følges: 
  

▪ Hender skal vaskes etter toalettbesøk og før en tar i mat 
(spising, matlaging, rydding etc.) 

▪ Alle speiderne skifter tøy i løpet av leiren, inkl. underbukser 
▪ Alle bruker eget håndkle, tannbørste og kam / børste 
▪ Tenner pusses morgen og kveld 
▪ Full kroppsvask med såpe og sjampo minst en gang under 

leiren 
 

Mobil Det er ikke nødvendig med mobil. Husk det er ikke innlagt strøm i 
teltene. Det kan være travelt på leir så ikke avtal tidspunkt det skal 
ringest osv. 
Ledere har mobil dersom det skulle være nødvendig. 
 

  



  

  
   
Cashless penger og 
sånt 

I kiosker, kafeteriaen og på Speiderbutikken m.m. vil det kun være 
mulig å betale via leirens kontantfrie betalingsløsning. Alle deltakere 
som er påmeldt hele leiren vil få sitt eget armbånd. Disse sendes ut 
gruppevis til gruppens kontaktperson like før leiren. Leirdeltakerne 
fyller penger på armbåndet via internett før avreise hjemmefra. 
Se info på webside 
 
Det selges kioskvarer (set max 50,- pr dag til brus og is)  
Ta gjerne med litt eksta da det selges da det er et lite utvalg av 
speiderartikkler og merker selges også om du mangler noe til 
skjorta. 

Leirapp Leiren vil ha sin egen leirapp. Se webside  
 

Leirbålskappe Dette er en kjekt å ha ting på leir 
Vedlegger oppskrift for den som ønsker.  
 

Ledere på leir Navn                    Mobilnummer 
Jone Hauken  970 93 102 

Astrid Gausel  996 29 624 
Kristina Auestad 488 82 942 (fra mandag) 
Knut Roar Wiig 926 66 659 
Willfred  
 

Mer info  Se leirens hjemmeside http://futura.kmspeider.no/ under praktisk.  
Info her oppdateres fortløpende. 
 

 
 
 
 
 
 
Speiderhilsen 
Lederne 
  

http://futura.kmspeider.no/cashless/category4516.html
http://futura.kmspeider.no/leirapp/category4519.html
http://futura.kmspeider.no/


  

  
   

Cashless 

På Futura tar vi i bruk framtidsrettet betaling som er fri for kontanter! 

På landsleiren Futura 2018 tar vi i bruk framtidsrettet betaling som er fri for kontanter. I 
kiosker, kafeteriaen og på Speiderbutikken m.m. vil det kun være mulig å betale via leirens 
kontantfrie betalingsløsning. Alle deltagere som er påmeldt hele leiren vil få sitt eget 
cashless-armbånd. Disse er sendt til gruppens kontaktperson før leiren. Leirdeltagerne fyller 
penger på armbåndet via websiden www.cashless.no før avreise hjemmefra. Dersom det er 
penger igjen på armbåndet når leiren er slutt kan beløpet refunderes ved å følge en enkel 
rutine. Leirdeltagere som er påmeldt leiren som dagsprisbetalende får ikke cashless-armbånd 
inkludert, men kan kjøpe dette i leirens servicetorg ved ankomst. Det vil også være mulig for 
gjester å kjøpe armbånd i leirens servicetorg. Dersom du har spørsmål i forhold til bruk av 
Cashless som ikke besvares her henvises det til leverandørens webside www.cashless.no. 
 
Betaling skjer ved å holde armbåndet opp mot kassen etter anvisning fra betjening. Hver 
gang man betaler for noe vil man kunne se hvor mye penger som er igjen i kassens display. 
Skulle man gå tom for penger under leiren kan man fylle på armbåndet på ulike måter: 
 
● Fylle på via websiden www.cashless.no fra mobiltelefon/nettbrett. Foreldre kan fylle på 
hjemmefra forutsatt at de har brukernavn og passord til barnets konto. 
● Oppsøke leirens servicetorg og fylle på via bankkort på påfyllingsstasjoner 
 

Slik bruker du CASHLESS-ARMBÅNDET under leiren 
 

ETTERFYLLING av armbånd under leiren. 

Du fyller på Cashless-armbåndet ved egne påfyllingsstasjoner som er plassert i 
leirens servicetorg samt i speiderbutikken. 
1. Legg Cashless-armbåndet på leseplaten 
2. Velg det beløpet du ønsker å fylle på 
3. Sett bankkortet (BankAxept/VIS/MasterCard) ditt i bankkort terminalen, tast koden + klar 
4. Vent til Cashless-armbåndet er fylt med det valgte beløpet. Dette tar noen få sekunder 
5. Fjern Cashless-armbåndet fra leseplaten 
Armbåndet kan også fylles opp på www.cashless.no 
Du kan fylle på så mange ganger du vil. 
REFUNDERING av ubrukt beløp 
Har du penger igjen på ditt Cashless-armbånd og ønsker å refundere dette? Gå til 
en av påfyllingsstasjonene på området og hent ut en refunderingskvittering før du 
reiser fra leiren. Vær obs på at du ikke kan betale med armbåndet etter at kvittering 
er tatt ut. 
 

  



  

  
   

Før avreise fra leiren: 
1. Legg Cashless-armbåndet på leseplaten 
2. Trykk på «Refusjon» 
3. Ta med kvitteringen som skrives ut (Tips: Ta bilde av kvitteringen i tilfelle du skulle miste 
den!) 
4. Ta vare på kvitteringen og cashless-armbåndet til du kommer hjem 
 

Når du har kommet hjem: 
Registrer armbåndets nummer og refunderings-koden fra kvitteringen på www.cashless.no 
og refunder beløp til ønsket konto. Følg anvisning på nettsiden. 
Refunderingskvittering må registreres FØR armbåndets gyldighetsdato utløper. 
Saldo på armbåndet vil stå som «Kr 0» etter at kvittering er hentet ut og kan således ikke 
brukes til å betale med lengre. 
 
Etter kortets gyldighetsperiode er utløpt 31.12.2018 påløper et administrasjonsgebyr for 
beløp som ikke er refundert. Administrasjonsgebyret er kr. 10,- per måned som trekkes av 
leverandøren av tjenesten den 1. i hver måned fra saldo på kortet. 


