
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Häng med till Jamboree22 med Järnbrotts Scoutkår 

Jamboree22 är mötesplatsen för alla svenska scouter – scouternas egen festival! Lägret är ett stort, 

nationellt läger som samlar hela den svenska scoutrörelsen. Tillsammans utvecklar vi oss själva, varandra 

och världen. 

Vad är Jamboree22? 
Såhär skriver lägerorganisationen om lägret:  

På en jamboree träffar vi nya och gamla kompisar, vi skapar minnen som vi bär med oss hela livet, vi 

kanske är uppe hela nätterna, vi skrattar i våra tält, vi äter glass på ett kafé och vi är med om helt nya 

upplevelser som vi aldrig tidigare drömt om. 

Vi vill att allt detta och mycket mer ska hända på Jamboree22. Vi drömmer om ett läger där alla ska kunna 

känna sig hemma och samtidigt hitta nya spännande tankar och idéer om vad scouting kan vara. På 

Jamboree22 välkomnar vi alla in i scoutings underbara gemenskap – både för oss som är scouter sedan 

tidigare och för oss där jamboreen blir vår första scoutupplevelse.  

Drömmen om en hållbar värld 

Vi scouter vill göra världen bättre och under Jamboree22 drömmer vi om en bättre värld som är hållbar. 

Hållbarhet både för vår värld som för oss som lever i den. En hållbar värld, där tusentals barn och unga 

får förverkliga sina drömmar! 

Drömmen kommer att genomsyra hela lägerupplevelsen - från morgon till kväll, från mat till program. 

Mer information om lägret hittar ni här www.jamboree.se. På deras startsida finns en kort film om lägret, 

kolla gärna på den tillsammans. 

Plats 
Vi kommer hålla till i Norra Åsum, Söder om Kristianstad. 

Lägret hålls på ett stort lägerområde där scoutkårerna delas upp i byar som vi bor i. Vi äter och sover i vår 

by, hela Järnbrotts scoutkår tillsammans. Aktiviteterna gör vi i patruller, som är indelade efter våra 

åldersgrupper, runt om på lägerområdet.  

Tid 
Lägret börjar lördagen den 30 juli och avslutas lördagen den 6 augusti 2022. 

För vem 
För åldersgrupperna 10-18 år - upptäckare, äventyrare och utmanare. 
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Kostnad  
Avgiften för deltagare är 2950 kr 

Avgiften för ledare/vuxna är 2700 kr 

Utöver deltagaravgiften tillkommer en avgift (för såväl deltagare som ledare/vuxen) för transport och div 

material som scoutkåren behöver köpa för att genomföra lägret, preliminärt 700 kr. Transport till och från 

lägret är i dagsläget inte bestämt men kommer att ske via buss eller tåg. Exakt avgift meddelas så fort vi 

vet.  

Avgiften betalas in senast 28 februari 2022 till scoutkåren. Betalning görs först när du fått fått information 

om den exakta avgiften. 

Anmälan   
Anmälan sker via ett formulär på vår hemsida: http://jarnbrott.scout.se/jamboree22. Sista anmälningsdag 

är den 28 januari. 

Efter att anmälan stängt går det att efteranmäla till en extra kostnad av 250 kr. Efteranmälan kommer att 

vara öppen fram tills 28 april.  

Anmälan till lägret är bindande och vi som kår följer de villkor som Jamboree22 har gällande eventuell 

avanmälan. Läs mer om detta på denna sida (https://www.scouterna.se/jamboree22/anmalan/villkor/) 

I anmälan behöver vi viss hälsoinformation av dig för att göra lägret så bra och tryggt som möjligt. Om t 

ex medicinering eller något annat i din hälsodeklaration förändras mellan anmälan och lägerstart måste du 

meddela oss ledare skriftligt om det. 

Vi anmäler redan nu till lägret vilken specialkost vi behöver och vi baserar detta på de uppgifter du lämnar 

angående specialkost/allergier i anmälningsformuläret, det är därför viktigt att du fyller i det noga. Om du 

t ex är laktosintolerant, behöver du laktosfritt alternativ även om det är en liten mängd mjölk i en maträtt 

eller bara när det handlar om en större mängd som mjölk på flingorna? 

Personlig utrustning 
Till lägret behöver du ha med dig egen utrustning. Detta innefattar t ex sovsäck och liggunderlag så du kan 

sova i tält, kläder så du kan vara ute i alla väder och tallrik och bestick så du kan äta ute. En detaljerad lista 

med saker som är bra att ha med kommer skickas ut innan lägret. 

Scoutkåren har viss utrustning, till exempel sovsäck och liggunderlag, som går att låna om du själv saknar. 

Hör av dig till din ledare i så fall som gärna hjälper dig. 

Gemensam utrustning, som tält, matlagningsgrejer, div spel mm kommer kåren att ha med.  

Vuxna 
Att vara med på lägret som vuxen är minst lika roligt och spännande som för våra scouter. Ett gäng ledare 

kommer följa med men vi behöver vara några fler vuxna, så fundera på om du som vårdnadshavare, eller 

annan anhörig, också vill åka med. Anmälan gör du på samma vis som beskrivs ovan. 
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Covid-19 
Jamboree22 ska vara ett säkert och tryggt läger. Därför bevakar vi folkhälsomyndighetens och regeringens 

beslut och rekommendationer om Covid-19. Lägret kommer anpassas efter rådande situation, det går i 

nuläget inte att säga om t ex ett vaccinationsbevis krävs för att närvara på lägret. På sin hemsida har lägret 

samlat information gällande covid-19 på en speciell sida som kommer uppdateras löpande, ni hittar den 

här: https://www.scouterna.se/jamboree22/grupper/covidinfo-jamboree22/  

Om lägret ställs in eller skjuts upp 
I den händelse att Scouterna före 1:a maj 2022 fattar beslut om att ställa in eller skjuta upp Jamboree22 

återbetalas hela deltagaravgiften med undantag av en administrativ avgift på 250 SEK per anmäld deltagare 

och ledare. Denna avgift är nödvändig för att täcka Scouternas kostnader för planering och förberedelser.  

Force Majeure Om Scouterna på grund av händelser utanför organisationens kontroll tvingas ställa in 

Jamboree22 senare än 1:a maj 2022 återbetalas 50% av deltagaravgiften.  

Mer om anmälningsvillkorer finns här: https://www.scouterna.se/jamboree22/anmalan/villkor/ 
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