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Infoskriv nr. 2 – februar 2018
Innhold i dette infoskrivet
-

Informasjon om helseskjema og pass (helseskjemaet er lagt ved som eget dokument)
Påminnelse om betalingsfrister
Status for sammensetting av tropper
Info om Troppstur Amerika
Hva som skjer våren og sommeren 2018

Kopi av gyldig pass
Alle i kontingenten må levere papirkopi av passet innen 31. mars i år (samtidig med helseskjema). Du
skal sende oss kopi av det samme passet du skal bruke når du skal reise til USA i 2019. Dersom passet
ditt ikke er gyldig ut februar 2020 må du bestille nytt pass snarest. Vi trenger passinformasjonen for å
booke flybilletter – og for å kontrollere at vi melder på og registrerer hver enkelt med korrekt navn.
Passinformasjonen vil bli tilgjengelig bare for helsepersonell, ledelse i tropper og kontingenten til
etter avsluttet prosjekt. Av personvernhensyn skal papirkopi av passet sendes som post til oss, og
ikke på e-post.
Passet ditt må oppfylle følgende krav:
-

Det må være maskinlesbart med e-pass (Alle norske pass utstedt fra og med 3. oktober 2005,
bortsett fra nødpass, har en elektronisk brikke).
Det må være gyldig ut februar 2020 (6 måneder etter planlagt hjemreise fra USA, som
anbefalt av Utenriksdepartementet).

Du må oppdatere passinformasjonen umiddelbart til prosjektet dersom du etter fristen 31. mars i år:
-

av en eller annen grunn får nytt pass.
skifter navn.
skifter statsborgerskap.

Dersom denne informasjonen ikke oppdateres og registreres korrekt, vil det kunne være til hinder for
innreise i USA. Hver enkelt må selv søke om ESTA/visum for innreise. Dette vil det komme mer
informasjon om høsten 2018. Dersom du skifter navn, og billetten din allerede er utstedt, kan det
påløpe ekstra kostnader for deg i forbindelse med fly.
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Helseskjema
Sammen med dette infoskrivet følger det et helseskjema (PDF-vedlegg) som skal fylles ut, skrives ut
og sendes i posten til kontingentstaben. Frist: 31. mars. (Adresse og informasjon om hvor du skal
sende det står i skjemaet.) Hensikten med helseskjemaet er at kontingenten skal ha best mulig
forutsetning for å ta godt vare på hver enkelt når vi er på reise – før, under og etter jamboreen.
Skjemaet skal sendes i posten, slik at vi er sikre på at sensitive personopplysninger ikke blir liggende
noe sted på nett. Det blir makulert etter jamboreen, og det er bare det norske helseteamet, samt
troppsledelsene som vil ha tilgang til skjemaene, ettersom de er nærmeste foresatte på reisen.

Tillatelse til bildebruk
Sammen med dette brevet og helseskjemaet får du et enkelt samtykkeskjema for publisering av
bilder. Hensikten er å få avklart om det er speidere som trenger ekstra beskyttelse, og hvor
speiderens ansikt eller navn ikke kan vises på bilder eller i reportasjer som kontingenten publiserer
selv, eller videreformidler til andre interne eller eksterne medier. Vi er veldig mange på tur, og da er
det helt naturlig at de fleste ikke kommer med på så mange bilder. Men ettersom opplevelsen
kommer til å bli både stor og eksotisk, ønsker vi selvsagt å formidle mange av inntrykkene til folk
hjemme i Norge, og da kommer vi til å ta en del bilder og lage noen reportasjer og filmer.
Skjemaet finner du som en egen side i helseskjemavedlegget som blir sendt ut sammen med dette
infoskrivet. Det er ikke nødvendig for ledere, IST-ere og kontingentstab å fylle ut fotoreservasjonen.
Vi minner om fristen for å sende inn helseskjema, fotoreservasjon og passkopi: 31. mars.

Påminnelse om betalingsfrister
Her er en påminnelse om når det er betalingsfrister fremover. Vi håper at hver enkelt kan være flinke
med å huske disse, slik at ikke kontingentstaben må bruke mye tid og energi på å følge opp dem som
ikke betaler! Legg inn datoer og beløp i nettbanken nå, hvis du ikke har gjort det allerede. Du skal
bruke samme KID-nummer på alle innbetalinger, og dette nummeret fikk du sammen med første
brev om innbetaling. Ta kontakt om du ikke har nummeret, eller om du ikke finner fakturainformasjonen på Min speiding (medlemssystemet). Her er alle fristene (også de som har vært):
-

1. desember 2017 (3 000 kr)
15. februar 2018 (6 000 kr)
15. mai 2018 (6 000 kr)
15. august 2018 (6 000 kr)
15. november 2018 (6 000 kr)
1. februar 2019 (6 000 kr)
1. mars 2019 (5 000 kr)

På kontingentens hjemmeside kan du også finne informasjon om refusjonsregler, dersom du blir
nødt til å melde deg av igjen (under «Spørsmål og svar»).

2

Infoskriv nr 2 – Februar 2018

Hvordan settes troppene sammen?
Vi skal sette sammen tropper med 36 speidere i hver tropp (fire patruljer med ni i hver, hvorav én
patruljefører og én patruljeassistent). Vi vil forsøke å sette sammen troppene med speidere fra
samme geografiske område, slik at det blir praktisk å gjennomføre turer og arrangementer. Vi ønsker
samtidig at det ikke skal være for mange fra samme speidergruppe i én enkelt tropp. Det å møte og
bli kjent med mange nye – både i egen jamboreetropp og på jamboreen – er en stor og viktig del av
opplevelsen. Det bør også være en god balanse mellom kjønnene og spredning i alder i troppen.
Dersom du har noen viktige ønsker som du tror ikke blir dekket inn av det vi har skrevet over, kan du
fylle ut et eget skjema om dette som vi legger ut på hjemmesiden vår (frist: 15. mars). Flere skrev
også slike ønsker i søknaden sin, og de som gjorde det trenger ikke sende inn samme ønske på nytt.

Troppstur Amerika
Troppstur Amerika er den fjerde troppsturen som hver tropp skal på, etter tre troppsturer i Norge.
Den vil mest sannsynlig gjennomføres en snau uke før jamboreen, og blir lagt til hovedstaden i USA,
Washington DC. Her er Det hvite hus, flere kjente landemerker og steder – og noen av USAs beste
opplevelsessentre og museer. Det er veldig mange muligheter for opplevelser og utflukter for
troppene, og alt ligger til rette for spennende dager. Washington DC har også et rikt utvalg av gateliv,
shopping, historie og bynære naturområder. Troppene skal bo i studenthusene i College Park, i
hjertet av University of Maryland, Washington-områdets største universitet. Her bor du midt i et
eldorado av parker og sportsområder, og blant speidere fra blant annet Canada som også utforsker
USAs hovedstad før leiren.

Hva skjer fremover
Den norske kontingenten består nå av like over 600 personer, og kontingentstaben bruker våren til å
sette sammen et stort puslespill hvor målet er at alle skal bli fornøyde. Fokuset ligger på de 13
troppene som vi skal sette sammen. Hver tropp skal ha et bra og motivert lederteam – og så skal
speiderne fordeles på en fornuftig og god måte. Det kommer også mer info og opplegg til IST senere.
Neste infoskriv, nr 3, kommer i midten av april. Det vil inneholde en oversikt over hvilke speidere
som er kommet sammen i hver tropp. I slutten av mai samler vi alle lederteamene, og først da vil det
bli avgjort hvem som skal lede hvilke tropper. I midten av juni kommer troppslederne til å sende ut
litt info til alle speiderne i sin tropp samtidig som vi sender ut infoskriv nr 4 til alle. Målet er at
speiderne skal få vite når det blir troppsturer til høsten og hva som skal skje ellers.

Følg oss!
Følg med på hjemmesiden vår (www.jamboree2019.no) og hold deg oppdatert med å følge
facebooksiden vår. Nærmere sommeren vil vi også begynne med et nyhetsbrev som du kan abonnere
på hvis du ønsker å følge hva som skjer i prosjektet.
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