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Invitasjon til Utopia 
 
 
Fra 4.–11. juli 2009 skal flere tusen speidere samles og bygge landet Utopia. Nå er det tid for å 
melde seg på leiren. Norges speiderforbunds landsleir er for alle speidere eldre enn 10 år. Det er 
ventet 8.000 deltakere/innbyggere til Utopia. Leirstedet ligger i flott natur blant mektige fjell på 
Åndalsnes i Rauma kommune. I disse dager jobbes det hektisk for å legge alt til rette for en 
spennende landsleir både for speidere, rovere og ledere. 
 
Landsleiren 2009 har fått navnet Utopia, med undertittel Norges heftigste eksperiment. Speiderne 
vil nå slutte å prate og i stedet gjøre noe! Det vil bli fokus på hvordan vi kan gjøre verden litt bedre, 
på miljøvern og samfunnsansvar. Vi vil eksperimentere og gå på ekspedisjon.  
 
Det naturlige samlingsstedet vil være på torget og vi vil legge til rette for at det er her det skjer, 
samtidig som vi ønsker å gi gruppene tid til å ha samlinger. Programaktivitetene vil foregå litt 
utenfor selve leirområdet og det vil være mange spennende muligheter både for speidere og rovere. 
 
Landsleiren koster mellom kr 2500,- og 3000,-  avhengig av hvor mange vi blir og hva transporten 
koster. Dette inkluderer reise, mat hele uka, programaktiviteter, show, haik (fjellturer), muligheten 
til å møte nye og gamle venner, ny kunnskap og mange gode opplevelser. Det blir egen radio på 
leiren, samt kurs for ledere. 
 
Du kan lese mer om landsleiren på leirens nettsider www.landsleir.no. Der kan du også følge 
videobloggen til Poffa, landsleirens selvutnevnte informasjonsmedarbeider. 
 
Lever slippen under til Bjørn Holen innen 25.03.2009 
 
Vi melder så inn alle deltakerne fra gruppa. Alle deltakere som er påmeldt innen fristen får tilsendt et 
leirmerke som ikke er mulig å få på annen måte før leiren. 
 
 
Velkommen på leir! 
 
 
 

Ja! Jeg vil være med på landsleiren Utopia – Norges heftigste eksperiment 
 
Navn: 
Medlemsnummer (står bak på Speideren):  
Alder: 
Patrulje: 
Eventuelle spesielle opplysninger: 
 
 
Skjemaet fylles ut og leveres til troppsleder som melder på alle speiderne i troppen samlet. 


