
 Vad betyder det att vi är en ”svenska 
kontingent” som åker? 

Det innebär att alla svenska scouter tar gemen-
samt ansvar för varandra inför, under och efter 
Jamboreen. Det finns en planeringsgrupp som 
planerar och håller ihop resan. Under resan har du 
hela tiden svenska ledare med dig, och det finns 
en kontingentsledning som tar ansvar för att hela 
resan genomförs så bra som möjligt. Vi reser för 
att möta världen - tillsammans.     

Vilka kommer jag att åka med? 

Alla deltagare på jamboreen delas 
in i avdelningar. Varje avdelning 
består av 36 scouter och 4 
avdelningsledare. Du genomför 
hela resan tillsammans med din 
avdelning. 

Kommer alla som vill åka få följa med? 

Det är vår målsättning. Vi vet ännu 
inte hur många platser Sverige 
kommer få på Jamboreen. Det 
bestämmer dels arrangörerna i 
Korea, och dels beror det på hur 
många avdelningsledare som deltar. 
Vi kommer att återkomma med 
information om hur vi hanterar en 
eventuell situation där fler vill delta 
än vad det finns platser till.  

Hur många kommer att åka från Sverige? 

Hur ofta är det Jamboree? 

 Måste man boka resan själv? 

Det vet vi inte ännu, men troligen 
runt 2000 personer. 

Vart fjärde år är det världsscoutjamboree 
någonstans i världen. 2019 var det i USA, 
2023 i Korea och 2027 kommer det på en 
ännu inte bestämd plats.  
Även i Sverige är det Jamboree vart fjärde år. 
Så det passar med Världsscoutjamboreerna. 
2017 var den senaste i Sverige, och 2021 
skulle nästa vara. Pga Coronapandemin 
kommer den genomföras 2022 istället.  

Nej, resa ingår. Från Sverige fram 
till lägerplatsen och tillbaka. Vi 
åker gemensamt i avdelningarna. 
Det innebär att du har din 
avdelningsledare med dig under 
hela resan.  

 Jag var med som deltagare på 
Världsscoutjamboreen i USA 2019.  
Kan jag åka igen? 

Att åka som deltagare på en 
världsscoutjamboree är något man gör 
en gång i sitt liv. Den här gången är det 
ungdomar födda tidigast 22 juli 2005 och 
senast 31 juli 2009 som är deltagare (det 
är regler som scouterna i Sverige inte kan 
påverka). Är du äldre än så åker du som IST 
eller Avdelningsledare. Är du yngre får du 
vänta till nästa gång - 2027.  

Vi är flera från vår kår som vill åka ge-
mensamt, kan vi vara i samma avdelning? 

Exakt hur vi delar in avdelningarna 
är inte bestämt ännu. De exakta 
principerna för indelning kommer vi 
kunna berätta mer om under hösten.  

www.jamboree.se


