
 
Så kul att du har anmält dig till Jamboree17 5-12 augusti! Under en vecka i augusti 2017 kommer en helt ny 
värld att byggas upp på ett stort fält utanför Kristianstad. En värld där tusentals människor samlas för att ut-
vecklas, uppleva äventyr och få nya kompisar. På Jamboree17 kommer allt det där vardagliga hända, fast i en 
ovardaglig miljö.  

Från oss kommer Äventyrare och Utmanare deltaga. På Jamboree17 har alla åldersgrupper sin egen hubb, 
fylld av aktiviteter, utmaningar och kompisar. Som äventyrare får du ta dig an större utmaningar tillsammans 
med nya och gamla vänner – till exempel delta i jamboreens katapultbyggartävling, delta i ett umoja-lajv, 
eller bara hänga i äventyrarcaféet. På kvällarna blir det filmvisning, disco och kanske spelkväll. 

Utmanarhubben ger stor frihet att själv bestämma över sin jamboreevecka. Kanske vill du delta i stora utma-
ningar varje dag som i stora organisationstävlingar, rollspel och kreativa utmaningar som en fototävling, eller 
så vill du hänga i regnbågscaféet och lyssna på intressanta föredrag. På kvällar och nätter håller utmanarsce-
nen igång med livespelningar, filmvisning, och danceoke. 

I centrum av lägerplatsen finns Navet. Här träffas man över åldersgränserna för att prova på olika aktiviteter. 
Det kommer finnas utmaningar och aktiviteter att göra i grupp, par och på egen hand. Samtidigt som det 
finns en hel del att upptäcka på jamboreen kan det även finns aktiviteter utanför själva lägerplatsen. En av 
dessa är stranden. Här badar man på eget ansvar ihop med en ledare eller för de äldre deltagarna med en 
badkompis. 

VIKSJÖ + JAKOBSBERG = SANT 
Viksjö och Jakobsbergs scoutkår kommer dela äng och samarbeta kring det mesta på Jamboreen. Vi blir till-
sammans drygt 50 personer. Patrullindelningen kommer vara Viksjö och Jakobsberg blandat, däremot är det 
möjligt att dela tält med dem du önskar. Se patrullindelningen i slutet på lägerbrevet. 

INFÖR-JAMBOREE-MÖTE 
Den 12 juni samlas alla från våra två kårer som ska med till Jamboreen. Vi träffas klockan 19.00-21.00 i 
Fjällvik (Ekollongränd 2, Viksjö). Då ska vi packa gemensam lägerpackning och passa på att träffa våra 
patrullmedlemmar. Vi ska även göra patrullflaggor och lite annat smått och gott. 

KONTANTFRITT 
På jamboreen kommer du kunna besöka jamboreebutikn, bistros, caféer och kiosker när du vill köpa något 
att äta eller fika. Vi rekommenderar att du använder dig av betalkort eller Swish under jamboreen, det gör det 
enklare, smidigare och säkrare för dig och jamboreen. Betalar du med bankkort eller Swish har du alltid koll 
på vad du handlat via din mobilbank. Som förälder behöver du inte skicka med alla pengar från början utan 
kan enkelt fylla på barnets bankkonto under jamboreen. Tappade kontanter innebär för det mesta att de är 
borta för alltid - ett tappat kort spärrar du och pengarna finns kvar. Hör med din bank hur du kan ansöka om 
betalkort och Swish, samt hur gammal du måste vara. 



TRANSPORT 
Scouter från hela region Stockholm kommer samåka till och från Rinkaby. Tillsammans åker vi ett scout-tåg! 
Mer information och samlingsplats och tider kommer senare. 

ADRESS TILL LÄGERPLATSEN 
Vill någon du känner skicka ett vykort till dig, eller kanske vill de komma och besöka oss? Kör man bil dit 
tar man sig ut på väg 118 mot Åhus och svänger av i samhället Rinkaby, koordinaterna är 55.9841758, 
14.2730516,16. Det går även jamboreebussar direkt ut till fältet från Kristianstad. 

Postadressen till Jamboree17 är:  
Bynummer/Viksjö scoutkår 
Jamboree Scoutläger 
291 76 Rinkaby 

Mer information kommer längre fram. Vid frågor kontakta: 

Viksjö: 
lako.jamboree17@ssf.scout.se 
Ebba Wittboldt på 0736 927 148 

Jakobsberg: 
lotta.strinnholm@spontana.se 
Lotta Strinnholm 0763 754 946 

Patrullindelning Äventyrare: 

1 
Sebastian (Jakobsberg) 
Edward (Jakobsberg) 
Filippa (Viksjö, Hornen) 
Olivia (Viksjö, Hornen) 
Julia (Viksjö, Trampdynorna) 
Alva (Viksjö, Trampdynorna) 

2 
Ida (Jakobsberg) 
Moa (Jakobsberg) 
Joakim (Viksjö, Hornen) 
Nicklas (Viksjö, Hornen) 
John (Viksjö, Hornen) 

3 
Mikaela (Jakobsberg) 
Ellinor (Jakobsberg) 
Edvin (Viksjö, Trampdynorna) 
Albin (Viksjö, Trampdynorna) 
Jonathan (Viksjö, Trampdynorna) 

4 
Isak (Jakobsberg) 
Sanna (Jakobsberg) 
Rebecca (Viksjö, Trampdynorna) 
Irma (Viksjö, Trampdynorna) 
Lovisa (Viksjö, Trampdynorna)  

Patrullindelning Utmanare: 

1 
David (Viksjö, Ursus) 
William (Viksjö, Ursus) 
Iris (Viksjö, Ursus) 
Filippa (Viksjö, Ursus) 
Joel (Viksjö, Ursus) 
Jasmine (Viksjö, Ursus) 

2 
Nathalie (Jakobsberg) 
Daniel (Viksjö, Ursus) 
Elin (Viksjö, Ursus) 
Rasmus (Viksjö, Ursus) 
Pontus (Viksjö, Ursus) 
Selma (Viksjö, Ursus) 

3 
Andreas (Viksjö, Ursus) 
Olof (Viksjö, Ursus) 
Christofer (Viksjö, Ursus) 
Felix (Viksjö, Ursus) 
Anna (Viksjö, Ursus) 
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