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Reiseforsikring
Som beskrevet i Infoskriv nr. 1, kommer her mer informasjon om reiseforsikring. Alle ble oppfordret
til å tegne forsikring FØR første avdrag ble betalt, og vi formidlet at det er en mulighet for at det vil
komme aktiviteter på leiren som krever ekstra forsikring.
Vi ber alle om å lese informasjonen i beskrivelsene av leirens aktiviteter i skjemaene dere nylig har
skrevet under på nøye. Av hensyn til stor variasjon i ulike forsikringer, ønsker vi ikke å definere
eksakte “krav” til forsikringen, men ber hver enkelt om å dobbeltsjekke at den gir god dekning under
hele reisen. Spesielt gjelder dette forsikring av medisinsk behandling og sykehusutgifter i USA, som
kan være svært dyrt.
Sørg for å ha en reiseforsikring som dekker aktiviteter som tilbys under leiren. Dekning varierer fra
selskap til selskap, og aktiviteter som for eksempel rafting og klatring kan være unntatt. Er du usikker
på hva reiseforsikringen din dekker, ta kontakt med forsikringsselskapet ditt.

Endring i noen av reisetidene på fly
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Noen tropper har fått endringer i reisetider (med rødt). NB! Ny avreisetid er cirka én time tidligere fra
Oslo Lufthavn for troppene 6, 7, 9, 10, 12 og 13. Du må regne med muligheten for ytterligere
ruteendringer frem mot avreise. Vi viser til infoskriv nr. 4 fra november om innreise til norsk
avreiseflyplass og oppmøtetid.

Fratrekk på siste innbetaling
I deltakerkontingenten på kr 38 000 inngår kr 1 400 til mat og drikke for IST’ere på troppstur Amerika
før og etter leiren. Men vi har nå besluttet å løse dette på en mer praktisk måte: Hver enkelt
IST’er skal selv ha med seg (eller ta ut underveis mens vi er på reise) amerikanske dollar tilsvarende
kr 1 400 som skal brukes til mat og drikke på troppstur Amerika.
De IST’erne som allerede har betalt hele deltakerkontingenten, vil få refundert kr 1 400. De som
fortsatt skal gjøre siste innbetaling, kan trekke kr 1 400 fra beløpet. For de fleste betyr det at de skal
betale en delsum på kr 3 600, og ikke kr 5 000, innen 1. mars.
Det er NSFs forbundskontor som betaler tilbake til dem som allerede har betalt hele
kontingentbeløpet. Det vil ta litt tid, men alle IST’ere dette gjelder, vil få tilbake beløpet (kr 1 400)
som skal brukes til mat og drikke på troppstur Amerika før vi reiser til USA.
NSF betaler til den kontoen siste delsum er betalt fra. Vi kan ikke gjøre unntak fra denne praksisen.
Hvis det er foresatte som har betalt delsummene for deltakerkontingenten, må dere selv avstemme
dette med hverandre.

Helseskjema (og «Helsetrøya»)
Vi har hatt en stor runde med registrering til leiren og opplasting av skjemaer, og over 95 % har levert
inn “consent and acknowledgement”-skjemaene. Dette er veldig bra! Alle som har levert inn til nå,
er også godkjent av oss, slik at de er ferdige med denne fasen av registreringen. Som nevnt i
informasjonsbrevet før jul, vil vi også få en runde med registrering av leirens
helseskjemaer. Vi har spurt arrangøren om når dette kommer, men leiren er ikke
helt klar med disse ennå. Vi følger opp og gir beskjed når vi vet mer.
HELSETRØYA-snap: Helseteamet i kontingenten har opprettet en egen snap-konto
hvor alle kan sende helsespørsmål før og under leiren (inspirert av Helsesista)

Bestilling av ekstra merker
Alle vil få utdelt 8–9 stk. av hvert av de tre merkene kontingentmerke,
troppsmerke og nøkkel. Disse vil bli delt ut på troppstur 3 sammen
med sekk, T-skjorter, drikkeflaske og skjerf. Hvis noen ønsker å kjøpe
ekstra merker eller andre profilartikler som legges ut for salg, kan
dette gjøres fra Speider-sport sine nettsider.
(https://www.speidersport.no/merke/jamboree/) Vi ønsker at
deltakerne skal få utdelt merkene sine på troppstur 3, og derfor vil ekstra merker som folk bestiller,
bli sendt ut fra Speider-sport først i begynnelsen av juni. Følg med på deres nettsider, der vil
produktene bli lagt ut for bestilling. Det vil være egne bestillingsfrister som Speider-sport setter.

2
Finn informasjon og oppdateringer på www.jamboree2019.no – og vår facebookside.

Infoskriv nr. 5 – februar 2019 (IST)

JamboreeWalk: Hvilken tropp kommer først til Washington?
Leirområdet er stort, og vi kommer til å gå MYE på jamboreen. Vi anbefaler at alle forbereder beina
godt ved å trene på å gå, og utfordrer til en uhøytidelig konkurranse mellom troppene. IST-erne og
kontingentstaben deltar også: Fra Oslo til Washington er det 6 228 kilometer. Hvilken tropp kommer
først fram til fots? Hver enkelt registrerer antall kilometer dere går, løper eller går på ski. Vi foreslår
at alle som er med, legger inn ukens distanse hver søndag (du kan legge inn på andre dager også,
selvfølgelig). Del gjerne bilder og videoer fra morsomme aktiviteter.
Registrer aktiviteter dere gjør sammen i troppen, IST-gjengen eller staben og aktivitet dere gjør hver
for dere, så er dere med på å komme noen skritt nærmere Washington. God tur!
Her kan du registrere:
https://goo.gl/forms/ULD0xBj5h116na9n2
Her ser du oversikten over troppenes samlede aktivitet:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQeUpLfvoQYwVM_05gqAIhUNafe8wFBQOMTfUmVpr3ha4DldLbgXxzKYpDZfRGPSsZ1OAKSYgQhlA_/pubchart?oid=67711937&forma
t=interactive

Six Flags
Tirsdag 16. juli reiser alle IST’erne på tur til Six Flags USA. Det blir buss på morgenen etter frokost og
tilbake på ettermiddagen fra universitetet. Se fram til en dag full av aktivitet og spenning!

Jamboree-teltene
Alle på jamboreen (troppene) bor i like typer tomannstelt, og disse har vi betalt for gjennom
deltakeravgiften. Verdien av ett telt er ca. 1 000 kr. Teltene som ikke tas med hjem fra leiren, blir gitt
til veldedige formål. I forlengelsen av “Be a key!”-temaet, tenker vi at det passer bra at de fleste
teltene går videre til noen som vil trenge dem mer enn oss. Hvis noen likevel vil ha med et telt hjem,
må man betale for ett ekstra kolli (kr 750) nå på forhånd. Fristen for å bestille ett ekstra kolli (gjelder
for ett telt) er 1. mars. Sende en e-post med navn og troppsnr. og beskjed om at du ønsker å betale
for ett kolli for å ta med et brukt telt hjem igjen til jamboree@speiding.no. Du får tilsendt en faktura
med kort betalingsfrist. Faktura må betales innen fristen for at bestillingen skal bli gyldig.
Merk: Vi tenker at det i utgangspunktet bare er de som er i tropper som kan bestille frakt av brukte
telt hjem, og tar selvsagt forbehold om at det er begrenset antall telt per tropp.
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