
 

 

 
Under en vecka i augusti 2017 kommer en helt ny värld att byggas upp på ett stort fält utanför Kristianstad. En 
värld där 20 000 människor från hela samhället samlas för att utvecklas, uppleva äventyr och få nya kompisar. På 
Jamboree17 kommer allt det där vardagliga hända, fast i en ovardaglig miljö. Vi kommer utmana oss själva i allt 
vi gör och gå på riktiga äventyr på dagarna när det är programpass. Jamboree17 är en upplevelse utöver det 
vanliga och hit är alla välkomna! 
Som funktionär är du med både under lägret och några dagar innan och efter att deltagarna är där. Sommaren 
2017 samlas hela scoutrörelsen och många som ännu inte är scouter på Jamboree17. Förutom den fantastiska 
känslan av att vara på storläger kommer det varje dag vara ett utmanade program, det kommer lagas mat, vi har 
jättestora lägerbål, vi träffar nya kompisar och vi upplever nya äventyr. Vi kommer aktivt inför och under lägret 
jobba med öppenhet, medskapande och ökad självkänsla. 

 
VEM FÅR ÅKA PÅ JAMBOREE17? 
Från Viksjö scoutkår kommer Äventyrare och Utmanare åka med på jamboreen. Föräldrar är varmt välkomna att 
följa med som hjälpledare eller funktionär. Vi välkomnar också internationella scouter och har som mål att 5000 
personer som idag inte har koppling till Scouterna deltar. Fundera därför på om kanske du har någon vän som 
inte är scout skulle vilja följa med på Jamboree17! Mer information om hur icke-scouter kan deltaga kommer 
senare. 

 
 
PLATS 
Rinkabyfältet, Kristianstad 

 
DATUM 
5-12 augusti 

 
ANMÄLAN 
Det finns två möjligheter för att anmäla sig: 

 
Senast 20 januari: 3 295 kronor 
 
Senast 20 mars: 3 595 kronor 
 
Denna summa är lägeravgiften till Jamboreen. Kåren kommer stå för transportkostnaden. Den höga kostnaden 
för lägret beror på att storleken på lägret kräver mycket vad gäller logistik och infrastruktur. 
 
Anmälan görs via viksjo.scout.se/lager/ och är öppen från och med 12 december. 

 
Lägeravgiften betalas senast 28 februari respektive 30 april till PlusGiro 44 25 99-7 

 
 
Anmälningsvillkor: 
 

Anmälningar till Jamboree17 är bindande efter sista anmälningsdag i den anmälningsperiod man anmält sig. Om 
lägeravgiften inte betalas in innan sista betalningsdag betraktas man som avanmäld och behöver då betala en 

avanmälningsavgift på 500 kronor. Deltagare kan avanmälas utan angivande av skäl fram till 30/4. Om 

anmälningsavgift erlagts så återbetalas denna minus ett administrativt avdrag om 500 kronor. En deltagare kan 

bytas ut mot en annan individ från samma  kår fram till 30/4 - fråga därför lägerkommittén innan avanmälan. 

Ingen avgift tas ut för detta. Efter 30/4 kan avanmälan endast ske på grund av sjukdom, nära anhörigs sjukdom 

http://viksjo.scout.se/lager/


 

 

eller dödsfall, eller på grund av andra synnerliga skäl som godkänns av jamboreeledningen. Hälsodeklarationer 
kommer att samlas in senare under våren. 
 
Om du och din familj har svårt betala lägeravgiften i tid och behöver uppskov, kontakta lägerkommittén. 
 
Vid frågor kontakta lägerkommittén på 
 
Lako_jamboree17@viksjo.ssf.scout.se 
eller Ebba Wittboldt på 0736 927 148 


