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Be a key!
Velkommen, nå starter jamboreeforberedelsene!
For den norske kontingenten til World Scout Jamboree 2019, er jamboree mer enn bare 10 dager på
leir i USA. Som deltaker skal du være med på tre troppsturer her i Norge sammen med mange
spennende mennesker. Ved å være åpen og ha en positiv innstilling så legger du grunnlaget for godt
vennskap. Det er den beste forberedelsen du kan gjøre for å få en fin reise og jamboree.
I USA skal vi også søke ut for å få kontakt med andre mennesker. Vi skal lære noe av andre. Vi skal
komme hjem med klokere hoder og varmere hjerter! Er du nysgjerrig på hva som er på den andre
siden av nøkkelhullet? «Be a key», så finner du det ut!
Speiderhilsen
Peik, kontingentleder
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IST-troppsliste
I slutten av uka sender vi ut lister over hvem som er i IST-troppen. Vi ber om skriftlig beskjed fra deg
på e-post eller på sms til tlf.nr. 916 83 019 i løpet av onsdag 13. juni hvis du av en eller annen grunn
ikke ønsker å ha navnet ditt på IST-listene.
IST-kontakt Caroline Therese Ekeberg Hop har allerede tatt kontakt med dere på e-post, og det finnes
en egen IST-gruppe på Facebook. Det er etablert og ferdigstilt en førerpatrulje bestående av IST’ere
som skal bistå IST-ansvarlig før og underveis på leiren. Hensikten med førerpatruljen er å kunne bistå
og være tilgjengelig for de andre IST’erne for å kunne få en best mulig opplevelse og det å ha
kontaktpunkter å forholde seg til.

Informasjon om vaksiner
På jamboreen samles speidere fra hele verden. Det kan påvirke hvilke vaksiner vi anbefaler at alle i
kontingenten tar på forhånd. Vi har kontaktet Folkehelseinstituttet (FHI), avdeling for
vaksineforebyggbare sykdommer, for å få anbefalinger.
I tillegg til barnevaksinasjonsprogrammet (som vi regner med at alle har fulgt – les gjerne mer om
det på www.fhi.no ), har vi følgende vaksinasjonsanbefalinger i samråd med FHI:
1: Vaksine mot difteri, tetanus, kikhoste og polio (DTP-P)
Dersom det har gått mer enn 10 år siden forrige DTP-P dose, anbefales det å tilby en dose Boostrixpolio. De fleste vil ha fulgt barnevaksinasjonsprogrammet og fått DTP-P i 2.klasse eller i 10. klasse,
avhengig av alder. De som har vært i militæret, vil ha fått tilbud der.
2: Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksine)
Dersom to doser ikke er dokumentert, bør MMR-vaksine tilbys. De fleste vil ha fått to doser gjennom
barnevaksinasjonsprogrammet og vil ikke ha behov for ytterligere doser.
3: Vaksiner mot hepatitt A og eventuelt hepatitt B
Inngår ikke i barnevaksinasjonsprogrammet. Hepatitt A-vaksine anbefales. I tillegg kan vaksine mot
hepatitt B godt vurderes, da dette kan smitte via blod og seksuell omgang, og er utbredt i en del land.
En dose hepatitt A-vaksine gir beskyttelse i ett år, og to doser gir langtidsbeskyttelse. To doser
hepatitt B-vaksine gir beskyttelse i ett år, mens tre doser kreves for langtidsbeskyttelse. Hvis både
hepatitt A- og B-vaksine skal gis (kombinasjonsvaksine er tilgjengelig), vil to doser gi beskyttelse i ett
år, mens tre doser kreves for langtidsbeskyttelse. Etter grunnvaksinasjon (som angitt her) vil det ikke
være behov for boosterdoser senere.
4: Vaksiner mot smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykd.) – både gruppe ACWY og B
Inngår ikke i barnevaksinasjonsprogrammet. Meningokokkbakterien smitter via spyttdråper. Deltagelse i aktiviteter med tett samvær med andre ungdommer over flere dager, kyssing,
deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan øke risikoen for smitte, og for
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at sykdommen får et alvorlig forløp. Det var utbrudd av smittsom hjernehinnebetennelse ved forrige
World Scout Jamboree, i Japan i 2015, og det har vært flere utbrudd på universiteter i USA de siste
årene, slik at det vil være nyttig å være vaksinert mot denne sykdommen. Det fins to typer vaksiner
mot meningokokksykdom og begge typene anbefales til speiderne for dette oppholdet:
A: Meningokokk ACWY-vaksine (Menveo eller Nimenrix)
En dose uavhengig av preparat.
Boosterdose anbefales dersom det har gått mer enn fem år siden forrige dose. Under forrige
Jamboree i Japan, anbefalte vi meningokokk ACWY-vaksine. De som fikk denne vaksinen da, vil derfor
ikke ha behov for Menveo eller Nimenrix nå
B: Meningokokk B-vaksine (Bexsero eller Trumenba)
To doser Bexsero med 2 mnd. mellomrom, eller to doser Trumenba med 6 mnd. mellomrom.
Boosterdose anbefales dersom det har gått mer enn fem år siden forrige dose.

Det er viktig at vaksinasjonene registreres i Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. Vaksiner som er
registrert i SYSVAK, vil du finne hvis du logger deg inn på Vaksinetjenesten. På den måten vil du få
oversikt over hva du tidligere er vaksinert mot. (https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner). Ta
gjerne med deg vaksinasjonsanbefalingene våre til vaksinatøren for å vise bakgrunnen for hvilke
vaksiner vi har anbefalt.

Viktig frist hvis du vil ordne fly selv: 20. juni
Innen 20. juni trenger vi melding om noen ikke ønsker flybillett til/fra USA. Dette er regulert i våre
vilkår for deltakelsen. I utgangspunktet er ALLE satt opp med alternativ 1 som beskrevet under:
Alternativ 1) Du ønsker flybillett tur/retur og behøver ikke gjøre noe mer knyttet til flyreisen nå.
Dersom du ønsker å tilrettelegge for et annet reiseopplegg har du to mulige valg (alternativ 2 og 3) –
reglene om henting av foresatte gjelder for speidere og ikke for IST.
Alternativ 2) Du betaler fullt for leiren (kr 38 000 kr) og det blir bestilt flybillett for utreisen fra Norge.
Du ønsker kun utreise fordi du for eksempel skal reise sammen med familie i USA etter jamboreen.
Dette betyr at du selv må kjøpe egen billett for retur til Norge. Ved henting i Washington DC etter
jamboreen må foresatte VÆRE TIL STEDE og fysisk hente speideren på oppgitt tid og sted. Det gis
ingen rabatt om du velger dette alternativet. Dersom noen for eksempel skal på egen reise i forkant
av Troppstur Amerika, henviser vi til alternativ 3.
Alternativ 3) Du bestiller selv reise til USA tur/retur. Du må da møte opp i USA på oppgitt tid og sted i
Washington DC. Viktig: Frem til speideren har møtt fram, er han/hun foresattes ansvar. Dette gjelder
også om speideren ikke rekker oppmøtested og tid. Ved henting i Washington DC etter jamboreen
må foresatte VÆRE TIL STEDE og fysisk hente speideren på oppgitt tid og sted. HER GIS DET RABATT
på kr 4 000 (slik at totalprisen blir kr 34 000), siden du ikke velger å bestille flybillett via oss.
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Legg merke til at norske myndigheter krever bekreftelse fra foresatt ved utreise fra Norge for
mindreårige. Ved egen innreise i USA, vil man da måtte gjennomføre immigrasjon selv som
mindreårig. Vi gjør også oppmerksom på at det ikke vil være mulig å møte speideren på leirplassen
den dagen jamboreen er ferdig for å reise videre derfra. Derfor vil møtested bli lagt til et sted i
Washington-området.
Legg videre merke til at hvis en speider ikke rekker avreise fra Norge (benytter avreisen), vil også
returen automatisk kanselleres av flyselskapet. Speiderens reise blir da foresattes ansvar, og ny
billett må anskaffes av den enkelte. Disse reglene for flybilletten gjør også at vi ikke kan tilby kun
retur.
Vi gjentar fristen hvis du vil velge alternativ 2 eller 3: Meld fra innen 20. juni. Send e-post til
jamboree@speiding.no

Påminnelse om innbetalinger
Vi får noen spørsmål om innbetalingene, og det er mulig at vi
har vært for lite tydelige om dette tidligere. Derfor gjentar vi
og presiserer her nå:
Du skal bruke det samme KID-nummeret hver gang du
betaler inn, og dersom du har mistet dette nummeret, vil du
finne fakturaen din inne på minspeiding.no. Der er fakturaen
din lagret.
Et godt tips er å legge inn alle kommende innbetalinger i
nettbanken først som sist, så glemmer du det ikke. Vi purrer
på dem som ikke har husket å betale, men det er selvsagt en
jobb vi skulle ønske at vi slapp å gjøre.

Vi har sjekket forholdene i USA

Noen høydepunkter i Washington: Capitol Hill, Det Hvite Hus og Campus (der troppene og IST-erne skal bo). Dette blir bra!
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Som en del av forberedelsene deltok vi i april på kontingentledersamling på leirplassen der
jamboreen skal være. Vi fikk samtidig sjekket ut stedet hvor troppene og IST-erne skal bo i
Washington før jamboreen, på Troppstur Amerika. Vi kommer til å gi IST-ansvarlig tilgang til bilder,
videoklipp og informasjon som de kan dele med IST-troppen fremover. Det er bare å glede seg!

Noen glimt fra leirplassen: Eksempel på et troppsområde og banneret på et utsiktspunkt hvor vi ser en liten del av leiren bak.

Selve leirområdet er stort, og alle må være forberedt på å gå mye og langt. Det kan lønne seg å trene
litt før avreise – så du ikke blir helt utmattet av all gåingen. Noe som er en stor fordel med å gå mye, i
tillegg til at vi alle kommer i god form, er at sjansen er større for å møte på spennende folk – og
oppdage morsomme ting langs veien som vi ikke hadde lagt merke til om vi raste forbi i stor fart.

Hva skjer fremover?
Til høsten starter troppene med sitt arbeid, og en viktig del av forberedelsene vil handle om Be a key.
IST-troppen skal også jobbe med Be a key-temaet. Til hjelp skal vi bruke boken «Human», som alle
IST’ere skal få. Det blir også en egen IST-samling før leiren. Denne blir våren 2019 på Vardåsen skole.

I tillegg til registreringen som du allerede har gjort til kontingenten (påmeldingen og helseskjemaet)
vil det bli en tilsvarende runde hvor vi skal registrere informasjon som arrangøren i USA trenger. Vi
venter på beskjed om hvordan vi kan gjøre det på en enkel måte, og kommer tilbake til dette. Det er
allerede tatt kontakt om dem som kan være aktuelle for IST-jobber innen helse, samt i Baden-Powell
patruljen (https://www.2019wsj.org/roverbrigade/ ). De resterende IST-jobbene kommer litt senere,
og informasjon vil komme.

Følg med på hjemmesiden vår (www.jamboree2019.no) for nyheter og informasjon og hold deg
oppdatert med å følge facebooksidene Jamboree 2019 – Den norske kontingenten og Den norske
kontingenten til WSJ2019- IST.
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