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-

ESTA-registrering
Avreise med fly fra Norge
Registrering av helseopplysninger til leiren
Be a key!
Helse: Påminnelse om vaksiner
Regler for innføring/bruk av snus og tobakk.
Økonomi og betalingsfrister
Profilartikler og ekstrabestillinger
Tips til pakkelista (i god tid før jul)
Hva som skjer fremover

Jamboree-opplevelsen er i gang
Første troppstur er gjennomført, og speider og ledere har møtt hverandre for første gang. Dette er
starten på en spennende reise med vennskap og opplevelser som viktigste nøkkelord. Du har to
troppsturer til i 2019 som du kan bruke til å få deg gode reisevenner. Det starter med at du blir kjent
med patruljen og troppen. Om noen måneder kan du utvide horisonten utvides med nye venner fra
hele verden! Ved å være åpen og søke kontakt, blir utbyttet ditt størst. Positive mennesker som
søker kontakt, kommer langt. Jamboree-opplevelsen er gang!
Hilsen Peik, kontingentleder

Søk om ESTA-registrering (NB: Frist 15. desember)
Alle deltakere som ikke allerede har en godkjent ESTA-søknad som er gyldig til og med 1. august
2019, må søke om dette. En forutsetning er at deltakeren er statsborger av land som kvalifiserer for
innreise til USA under Visa Waiver Program og ellers oppfyller alle krav for en godkjent ESTAregistrering. Mer veiledning finner du på de amerikanske myndighetenes nettside for
søknadsprosessen. I gjennomsnitt tar det i underkant av 25 minutter å registrere en søknad.
Flyselskapet vil nekte innsjekk i Norge ved avreise hvis ESTA-søknaden ikke er godkjent.
Troppsledelse og IST-ledere (IST = Internasjonalt Service Team) skal ha tilbakemelding med ESTAnummer etter gjennomført registrering. Frist for dette er 15. desember.
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Hva du trenger:
• Et gyldig pass fra et Visa Waiver Program-land (Norge er et slikt land).
• Et gyldig kredittkort (MasterCard, VISA, American Express og Discover (JCB, Diners Club))
eller PayPal for å betale 14 amerikanske dollar per søknad.
• Kontaktinformasjonen din.
• Adresse i USA som angitt under.
Adresse i USA (U.S. POINT OF CONTACT INFORMATION)
For IST og tropper: University of Maryland, 7626 Regents Dr,
College Park, MD 20742, Maryland, USA. Telefon: +1 301-4051000
Stab: Holiday Inn Express College Park, 9020 Baltimore Avenue,
College Park, MD 20740, Maryland, USA.
Telefon: +1 301-441-8110
Søk om ESTA her:
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1

Avreise fra Norge med fly
Vi viser til tidligere utsendt info under:

Oppmøtetider flyplass ved avreise
Vi er en stor gruppe som reiser fra Norge, og alt tar lenger tid enn normalt. Vi har satt følgende
oppmøtetid på flyplassene i Oslo og Bergen:
●
●

Oslo 3 timer og 30 minutter før flyavgang.
Bergen 3 timer før flyavgang.
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Innreise til avreiseflyplass i Norge
Det er kritisk å nå flyet med Icelandair avreisedagen. Dersom man ikke rekker flyet, kan ikke den
norske kontingenten ta ansvar for reisen til og fra USA. Flyselskapene kansellerer automatisk
returreise dersom man ikke møter til avreise. Man er da selv ansvarlig for å ta seg til og fra USA.
På bakgrunn av dette anbefaler vi at du i det minste bestiller reise med dagens første fly til
oppmøteflyplass i Oslo eller Bergen. Er du usikker, kan du bestille flyreise til dagen før avreise fra
oppmøteflyplass. Troppene oppfordres til at speidere hjelper hverandre internt med overnatting i
slike tilfeller. Vi viser til deltakervilkårene og understreker at reise til og fra avreiseflyplass IKKE er
dekket av deltakerkontingenten.

Mat på flyreisene – allergier
Det vil bli bestilt mat på noen av flyvningene. Icelandair tilbyr et begrenset utvalg av mat ombord og
tilbyr ikke diettmat. Alle med allergier eller andre diettbehov, må melde fra til troppsledelse / ISTledelse innenfor følgende kategorier: Ingen tilpasningsbehov, vegetar, vegan, glutenfri, laktosefri,
eggefri, nøttefri, andre allergier.
Dersom du har kombinasjonsallergier, går de under 'Andre allergier'. Alle som har andre allergier, må
utdype hva dette gjelder. De som må ha glutenfri mat, har kun én mulighet på Icelandair, og det er
en skyr-dessert. Denne vil bli bestilt til disse. Utover dette må altså, dessverre, den enkelte som må
ha glutenfri mat, ordne seg selv.

Registrering av samtykkeskjemaer og helseopplysninger til leiren
Alle troppene blir meldt på leiren i en samlet liste, unntatt IST, som allerede har meldt seg på
individuelt. Deretter vil det bli sendt en beskjed til den e-postadressen du har oppgitt som kontakt-epost, slik bildet under viser. Du får en unik kode med 13 siffer, følger lenken i e-posten, og kommer
inn på et elektronisk skjema med samtykkedokumenter. Her må du skrive under på at du er medlem
av et speiderforbund, at du kan bli tatt bilde av og at du skal følge leirens regler, samt på at du kan få
legebehandling fra leiren og på at du forstår at du kan komme til å skade deg når du klatrer, driver
med vannsport, kjører BMX-sykkel osv. Det er også et eget skjema om rafting. Skjemaet er på hele ni
sider på engelsk, og vi kommer derfor til å lage en oversettelse og sende til alle. For alle speidere skal
skjemaet fylles ut av foresatte.
Når dette er sendt inn, vil du etterhvert også få en lenke til et eget helseskjema fra leiren i en e-post.
Her lager leiren skjema på 83 språk, inkludert norsk. Vi vet at du allerede har sendt inn
helseopplysninger til den norske kontingentledelsen, noe som er svært viktig siden vi skal ha
troppsturer før leiren, men siden skjemaet fra leiren er svært detaljert med hensyn til allergier m.m.,
har vår helsestab ikke mulighet til å fylle ut dette basert på opplysninger du allerede har sendt inn.
Dermed blir det dessverre litt dobbelt opp her, men vi ber om forståelse for det!
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Det er veldig viktig at du følger opp og svarer på disse elektroniske skjemaene når de kommer (trolig
litt nærmere jul). Hvis vi ikke er registrert når arrangøren begynner å produsere adgangskort til
deltakerne, kan vi få problemer med å få være med på leiren!
Eksempel på epost med link til samtykkeskjema:

Be a key!
Alle troppene har hatt sin første troppstur, og de fleste har også kommet godt i gang med å
forberede et opplegg knyttet til Be a key!. Før nyttår skal alle speiderne holde en liten presentasjon i
egen gruppe hvor målet er å få med noen spørsmål tilbake fra speiderne i gruppa. Hva bør vi snakke
med speidere fra andre deler av verden om når vi møter dem i USA? Gjennom dette får vi en helt
unik mulighet til å lære mer om hvordan hverdagen og virkeligheten er helt andre steder i verden. Da
er det en veldig god hjelp å ha med seg noen spørsmål fra speiderne rundt om i landet, slik at vi kan
være gode døråpnere på leiren til sommeren.
Her er alle troppsnavnene:
1: Knowledge
2: Fearless
3: Embrace
4: Tolerance
5: Explore

6: Happiness
7: Discover
8: Justice
9: Communication
10: Culture

11: Love
12: Team Happy
13: Uniworld
IST: Cooperation
Stab: Sustain
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Helse:
Vi minner om VAKSINASJONSRÅD gitt i tidligere info.
Vaksiner
Vi har fått anbefalinger fra vaksineavdelingen i Folkehelseinstituttet. Dette er svært gode råd, men vi
presiserer at vi ikke kan pålegge noen å følge dem.
Kort oppsummert: Alle bør være oppdatert på det vanlige norske vaksinasjonsprogrammet – spesielt
difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Siden vi skal leve tett på folk fra hele verden, og ha litt
mer primitivt matstell enn hjemme, anbefaler vi vaksiner mot hepatitt A og B og meningokokk
ACWY og B. Vaksine mot hepatitt A og B gis i 3 doser over et halvt år for at man skal være
fullvaksinert. De som ikke har startet med vaksineringen mot hepatitt A og B, bør snarlig ta kontakt
med lokalt vaksinasjonskontor.

Regler mot tobakk, røyk og snus
I de statene vi besøker, er det 21-års aldersgrense for bruk av snus og tobakk. Det er ikke mulig å ta
med seg snus inn i USA hvis du er under 21 år. Hvis du likevel prøver, kan det skape store problemer
både for deg og for troppen din! Så oppfordringen er helt klar: Dropp det, stopp det, glem det!

Økonomi
Betalingsfrister
Det nærmer seg en betalingsfrist igjen. 15. november 2018 skal du ha betalt inn kr 6 000 til. Til
sammen skal du da ha betalt inn kr 27 000.
Du skal benytte samme KID-nummer og kontonummer som på fakturaen du fikk tilsendt da du fikk
tilbud om plass. Dersom du ikke finner fakturaen, er den tilgjengelig på din side i medlemssystemet
«Min Speiding».
Vi minner også om de to siste betalingsfristene som er:
1. februar 2019: kr 6 000
1. mars 2019: kr 5 000 (da skal du ha betalt inn hele deltakerkontingenten på kr 38 000.)
Vårt tips er at du legger betalingene inn i nettbanken, så slipper du å huske på dette, og du slipper
purringer om du skulle glemme fristene.
Reiseutlegg i forbindelse med troppsturer
På troppsturene har dere fått informasjon fra troppsleder om refusjon av reiseutlegg. Skjema og
dokumentasjon av utlegg må sendes inn med én gang etter at troppsturene er over. Send til
troppsleder, så kan troppsleder sende samlet til Norges speiderforbund.
Søke om støtte
Vi minner om forslaget som er lagt ut om hvordan en søknad om støtte kan skrives. Du finner den på
hjemmesiden vår, under «nyttig» på Last ned – siden.
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Profilartikler
Her kommer en liten presentasjon av hva som vil være inkludert i profilpakken (som alle får utdelt) og hva som er mulig å bestille ekstra. Alle artiklene skal holde høy kvalitet, og plaggene er for
eksempel laget i fairtrade, økologisk bomull. Verdien på pakken som deles ut til alle er ca 2.500 kr.
Alle får utdelt:
-

Sekk (Gregory Salva 28 m/regntrekk) NB: Profilering/trykk ikke ferdig.
«Norges-skjerf» (SpF sitt representasjonsskjerf)
2 stk grønne T-skjorter (en av dem vil ha troppsnavn trykket på ryggen)
1 stk beige T-skjorte
Camelback drikkeflaske
Kontingentmerke (6-10 stk, ikke avklart endelig)
Metallnøkkel «Be a key!» (6 stk)
Troppsmerke/nøkkelring (6-10 stk, ikke avklart endelig)

Det blir mulig å bestille ekstra eksemplarer av de fleste profilartiklene (ikke sekken), og det kan gjøres
fra nettbutikken til Speider-sport.
Kun for salg:
Speider-sport har i tillegg laget noen produkter som det er mulig å kjøpe seg for de som ønsker det.
Disse produktene er ikke inkludert i profilpakken som deles ut til alle.
-

Hettejakke
Turhåndkle
Caps (NB: Designet er ikke helt ferdig enda, men blir lagt ut på nettsiden til Speider-sport).
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Litt fra pakkelista
Vi kommer med en mer komplett pakkeliste til våren, men ettersom det nærmer seg jul og tid for
gaveønsker, kan det jo være at det passer bra å ønske seg noen praktiske ting til jamboreen! Derfor
presenterer vi noen ting fra pakkelista her nå:
-

-

-

-

En sommersovepose med lang glidelås slik at du kan åpne opp for beina også hvis det blir
varmt. Soveposen skal også brukes når vi bor på campus (universitetet). Vi kan oppleve både
kjølige kvelder og ganske varme dager. NB: Du trenger IKKE liggeunderlag, for alle får utdelt
feltseng på leiren.
Gode sko! Det blir lange avstander og mye transport til fots, både i Washington og på leiren.
Sørg for å bruke skoene en del før du drar på leir, så du slipper å få gnagsår første dagen. Vi
vil anbefale å ha med to par: Et som passer når det er tørt vær (gode joggesko funker) og et
som passer når det regner (som er mer i kategorien “tursko”).
Toalettsaker: Kanskje det er noe praktisk her du kan ønske deg til jul?
Håndkle. Kjekt å ha med. Det finnes også et eget tur-håndkle med jamboree-design.
Bra regntøy. Vi kan oppleve at det blir mye regn (selv om vi håper på bare bra vær), og da er
det greit med regntøy som holder deg tørr. Hvis det i tillegg er lett og kompakt, kan du ha det
i sekken når du går rundt på leiren, hvis det er fare for regn seinere på dagen.
Hodelykt. Alltid praktisk å ha med på leir.
Drybag. Det kan være kjekt å kunne pakke ned verdisaker og tørre klær i en vanntett pose
hvis det blir dager med mye regn.

Hva skjer fremover?
Troppsturer! Til vinteren skal de fleste troppene ha sin andre troppstur. Før avreise til USA skal alle
troppene ha gjennomført tre troppsturer. Den første helgen i mars skal alle IST-erne møtes for å bli
kjent og forberede seg til jamboreen.
Frister:
- Neste betalingsfrist er 15. november
- Frist for å sende inn ESTA-nummer til troppsleder (eller IST-leder) er 15. desember.
Følg med på hjemmesiden vår www.jamboree2019.no for nyheter og informasjon. Lederne i
troppene vil bidra med små saker fra alt som skjer i troppene, slik at alle kan få et lite innblikk i hva vi
holder på med. Du kan også holde deg oppdatert med å følge facebooksiden vår. Søk oss opp!
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