
 
Det har aldrig varit närmare i tid tills vi ses på jamboreen! Du möjliggör mötet 
med 11 000 barn och unga som gör världen bättre på Jamboree17. Det kommer bli 
ev fartfylld vecka med massa äventyr och kompisar. Det lovar vi! Man kan följa 
Jamboree17 i sociala medier, på Instagram och Snapchat heter vi @jamboree_se. 
Det finns även en jamboree-app att ladda ner redan nu!

TRANSPORT TILL OCH FRÅN RINKABY
Scouter från hela region Stockholm kommer samåka till och från Rinkaby. Tillsam-
mans åker vi ett scout-tåg! På tåget kommer vi vara 1000 scouter från 33 olika 
scoutkårer i Stockholmsområdet!

Preliminära avgångstider:

Lördagen den 5 Augusti
Tåget avgår 07:00 från Stockholm Central. Det innebär att vi samlas på Stockholm 
Central senast 06.30 vid Mc Donalds på övre plan. Det går inga bra kommunala re-
sor så tidigt den morgonen så vi rekommenderar att alla försöker samåka till Cen-
tralen. Vi är framme i Rinkaby cirka 17:00. KOM IHÅG MATSÄCK FÖR TÅGRE-
SAN.

Lördagen den 12 Augusti
13:00 från Rinkaby och framme på Stockholm Central cirka 23:00.

Vi åker med en museiförening som sköter transporten (BJ, Bergslagens Järnvägs-
sällskap), det är ett tåg som inte går lika fort som X2000 (max 100 km/h). Eltåg till 
Kristinehamn och Diesellok sista sträckan, det är ett loktåg med gamla vagnar.

Till och från Rinkaby får vi gå, det är cirka 2 km.

OBS!! Vi har scouter som är nötallergiker så inga nötprodukter får medföras 
på tåget.



• Det kan det vara bra att ta med mobiltelefonen. Man kommer kunna ladda sin te-
lefon i kiosker och på bevakade laddstationer runt om på jamboreen och det finns 
wifi på fältet.

• Förutom Jakobsbergs scoutkår kommer vi dela by med Rotebro scoutkår och en 
grupp från Frankrike. Totalt i vår lilla by blir vi cirka 70-80 personer. 

• På inför jamboree-mötet den 12 juni gjorde vi patrullflaggor och avatarer. Några 
hann inte färdigt med sina, för er, kom ihåg att göra klart dem och ta med dem till 
Jamboreen!

• Vi rekommenderar att du använder dig av betalkort eller Swish under jamboreen, 
det gör det enklare, smidigare och säkrare för dig och jamboreen.

Koordinaterna till lägerplatsen är 55.9841758, 14.2730516,16.

Postadressen till Jamboree17 är: 
33-10/Viksjö scoutkår
Jamboree Scoutläger
291 76 Rinkaby

Vi vill påminna alla att skicka in sina hälsodeklarationer! Det går bra via post eller 
epost.

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

mailto:lotta.strinnholm@spontana.se


UTRUSTNINGSLISTA
Matsäck
Långbyxor
Långärmad tröja
Pyjamas – det kan bli kallt på natten
Underkläder
Strumpor – en blandning av tunna och tjocka strumpor så du kan byta beroende väder
Shorts eller kjol
Underställ 
Varm tröja
Regnkläder – jacka och byxor
Jacka
Skor – ett par rejäla, varma skor som är vattentäta och ett par lätta skor för varmt väder
Sovsäck
Liggunderlag
Matsaker – tallrik, kåsa och bestick
Dagsryggsäck
Handduk
Necessär- med tandborste, tvål med mera
Personlig medicin 
Solskyddskräm

BRA ATT HA
Anteckningsblock, penna
Bok
En avatar om du är äventyrarscout
Keps/solhatt 
Kniv – om du har knivbevis
Kramdjur
Mobil, mobilladdare och powerbank
Mössa, vantar, halsduk
Pannlampa/ficklampa
Plastpåsar – till exempel att ha på fötterna om skorna blir blöta och för att samla tvätt
Påslakan/reselakan
Sittunderlag
Solglasögon
Swish/betalkort eller fickpengar



Patrullindelning Äventyrare:

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

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

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

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

Patrullindelning Utmanare:

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

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

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


