
TIL ALLE SPEIDERLEDERE OG ROVERE

Fra 1. september kan speidere søke om å delta på neste World Scout Jamboree. Vi håper at

du kan dele informasjonen med speiderne og fortelle dem hva slags speidereventyr en

jamboree er. Speiderne kan følge oss i sosiale medier, besøke Jamboree.no og sende inn sin

søknad.

Tusen takk for hjelpen.

Hilsen Geir Olav Kaase og Martine Branem, kontingentledelsen

HVA ER JAMBOREE

The World Scout Jamboree er et

verdensarrangement som siden 1920 har blitt

arrangert hvert fjerde år i ulike land. The World

Scout Jamboree 2023 er for speidere født mellom

22. juli 2005 og 31. juli 2009. Hvert land deltar med

sin egen kontingent.

BLI MED OSS TIL SØR-KOREA I 2023!

Neste World Scout Jamboree finner sted i Saemangeum, Sør-Korea fra 1.–12. august 2023.

Den norske kontingenten vil være på troppstur noen dager i forkant for å oppleve kulturen i

Sør-Korea. Totalt vil reisen til Sør-Korea strekke seg over cirka tre uker.

Mer informasjon om leiren finner du på arrangørens nettside og arrangørens

YouTube-kanal.

Se filmer fra tidligere jamboreeopplevelser her:

Film fra forrige jamboree

Film fra arrangør (Sør-Korea)

http://www.2023wsjkorea.org
https://www.youtube.com/c/2023wsjKorea
https://www.youtube.com/c/2023wsjKorea
https://fb.watch/7IwG8-mJDT/
https://www.youtube.com/watch?v=kftzVkGBAjQ


DIN SØKNAD

World Scout Jamboree 2023 er for speidere som er født mellom 22. juli 2005 og 31. juli

2009.

For å delta må det sendes inn en søknad hvor den som søker forteller om sin

speiderbakgrunn og motivasjon for å bli med oss. Søknadsprosessen skjer gjennom Norges

speiderforbunds medlemssystem Min speiding. Dere kan søke om deltakelse her.

Vi åpner for søknader

1. september på Jamboree.no

FØLG OSS PÅ INSTAGRAM og FACEBOOK

HVA FÅR DU?

Du får delta på en av verdens største leirer med speidere fra hele verden!

Å delta på World Scout Jamboree er en kostbar opplevelse, så det er lurt at de som søker om

deltakelse begynner å tenke på hvordan de kan finansiere dette eventyret.

Prisen for den norske deltakelsen blir cirka 40 000 kr for speidere i tropp.

Kontingentledelsen jobber for at denne prisen skal reduseres noe. I dag er det stor usikkerhet

rundt kostnader på flyreise og valutakurser i 2023. Er vi heldig, kan vi få til en liten reduksjon

i prisen.

Speiderne vil også dra på «Troppstur Sør-Korea» 3-6 dager i forkant av selve leiren. Omfanget

og varigheten av denne reisen vil avhenge av reisens totale kostnader og vil dermed avgjøres

senere.

Inkludert i prisen er

- 3 troppsturer i Norge i forkant av jamboreen

- flyreise tur/retur OSL Gardermoen – Sør-Korea

- troppstur i Sør-Korea (varighet ikke avgjort)

- selve jamboreen 1.–12. august

- profilartikler som sekk, t-skjorter, skjerf og merker

Hva er ikke inkludert:

- reise til og fra OSL Gardermoen

- reiseforsikring/avbestillingsforsikring

- vaksiner

https://min.speiding.no/activities/register/for/activity/2711
https://www.instagram.com/wsjnorway/
https://www.facebook.com/wsjnorway


BLI MED SOM TROPPSLEDER

Er du 20 år eller eldre? Da kan du bli med som troppsleder. Hvor mange speidere som kan bli

med oss, vil avhenge av at vi får tak i dyktige troppsledelser.

1. september åpner vi også for søknad til oppgaven som troppsleder og troppsassistent. Vi

ønsker å ha med deg som har fylt 20 år, har erfaring i å jobbe med speidere i tropp og klarer

å skape et godt troppsmiljø.

Du som søker vil bli tatt ut til en samling hvor vi gjennom ulike øvelser og samtaler blir kjent

med hvem du er, og tester dine evner til å fungere som troppsleder eller troppsassistent.

Oppgaven som troppsleder og troppsassistent krever mye av deg. Du må jobbe mye og du

har ansvar for at speiderne har en god daglig leiropplevelse. Troppsleder og troppsassistent

vil få 20 % reduksjon i prisen.

Tar du utfordringen? Bli med oss som troppsleder!

BLI MED SOM IST

Er speiderne født før kravet for deltakelse, kan de søke om å være IST-er (internasjonal

stabsmedlem). Å være IST-er vil si at du er i støtteapparatet til leirarrangøren og jobber med

ulike oppgaver ved driften av leiren.

IST-er vil kunne få noe redusert pris dersom de ikke ønsker å delta på kontingentens flyreise

til og fra Sør-Korea eller «Troppstur Sør-Korea». Mer informasjon kommer.

Er speiderne født senere enn kravet for deltakelse, må de vente til jamboreen i 2027.

HAR DU SPØRSMÅL?

Har du spørsmål, kan du sende dem til kontingentledelsen på info@jamboree.no eller til

Venusia (sekretariatet) på vv@speiding.no

mailto:info@jamboree.no
mailto:vv@speiding.no

