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Kære leder-ansøger til WSJ2023 

 

Vi vil gerne sige mange tak for din ansøgning om at komme med som leder i det 
danske kontingent til verdensjamboreen i Korea 2023.  

Som udgangspunkt er der plads til alle ledere der har ansøgt pr. 31. januar 
2022, men vi har brug for lidt tid læse de sundhedsoplysninger igennem, som I 
har angivet ved tilmeldingen. 

Deltagelsen i jamboreen og rundrejsen skal være en god oplevelse for alle, både 
for jer der har nogle sundhedsudfordringer, for de andre ledere og for 
tropsspejderne, og derfor foretager vi en individuel vurdering af alle de 
sundhedsoplysninger I har oplyst. 

I løbet af februar kontakter vi de af jer, hvor vi har et behov for yderligere 
oplysninger, for at kunne vurdere om det er forsvarligt at have jer med som 
ledere på jamboreen og rundrejsen i Korea.  

For alle tilmeldte ledere gælder at I skal huske at skrive en mail til 
sundhed@wsjdk.dk hvis der opstår kendskab til nye relevante 
sundhedsoplysninger fra nu af og frem til rejsen til Korea i 2023 (læs mere i 
deltagerbetingelserne på www.wsjdk.dk). 

Om kontingentet 
Pr. 1. februar er der tilmeldt 197 tropsspejdere og 94 ledere (uden Færøerne), 
og da vi gerne vil være flere, forlænger vi tilmeldingsfristen til 28. februar 2022. 
Sig det gerne videre. Vi forventer at der er plads til at de ledere der tilmelder 
sig i februar kan komme med allesammen. 

Vi bliver et mindre kontingent end på de sidste jamboreer, og det skyldes 
sandsynligvis situationen i verden i øjeblikket. Men det skal ikke hindre at vi får 
en fantastisk oplevelse – tværtimod. Det giver andre muligheder, at vi er et 
mindre antal troppe og ledere, og det tegner til at blive en helt utrolig hyggelig 
tur, hvor vi kan lære hinanden bedre at kende end man plejer. 
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Lederroller 
I har alle ved tilmeldingen prioriteret de tre forskellige lederroller (IST, NHQ og 
tropsleder). Vi skal jo bruge tropsledelser til alle danske troppe (og vi regner 
med der bliver 6 eller 7 troppe), ca. 9 personer til NHQ og resten som IST’ere.  

Vi laver en fordeling ud fra alles ønsker og ud fra de kvalifikationer og erfaringer, 
I har skrevet i jeres ansøgninger, og nogle af jer snakker vi med om 
rollefordelingen på forhånd. I vil senest på lederweekenden få at vide hvilken 
rolle I får. 

Ligegyldigt hvor man ender henne, og dette gælder alle tre lederroller, så er vi 
der for at skabe en fantastisk oplevelse for den primære målgruppe, nemlig 
spejderne. Heldigvis får vi voksne ledere helt sikkert også en uforglemmelig 
oplevelse 😉😉.  

Lederweekend 1.-3. april 
Du har selvfølgelig allerede afsat tid i din kalender til selve rejsen, men det er 
også afgørende for os, at du deltager i lederweekenden d. 1.-3. april i Odense 
(på Hjallese skole). Skulle du mod forventning ikke kunne deltage, så skal du på 
forhånd have en aftale om dette med os, da det er en betingelse for deltagelsen 
i jamboreen.  

Programmet for lederweekenden og alle de praktiske detaljer bliver sendt ud i 
marts, men I kan forvente at der vil være informationer om rejsen, lær-
hinanden-at-kende-aktiviteter, forventningsafstemning og forskellige indslag 
om Korea. Desuden vil der også være tid til at starte på planlægningen af 
tropsforweekender, IST-forweekend, NHQ osv. 

Der vil være hygge og socialt samvær på programmet fredag aften, og den 
obligatoriske del af programmet starter lørdag kl. 10. Vi slutter søndag før 
frokost. Du bedes tilmelde dig lederweekenden på dette link.  

SL2022 
Vi planlægger at afholde et lille arrangement på Spejdernes Lejr til sommer for 
alle de danske jamboree-deltagere/ledere, som alligevel er på SL2022. Det hører 
du mere om i løbet af foråret, vi ved endnu ikke hvilken dag det bliver. Hvis du 
ikke skal med på SL2022, kan du jo overveje at komme på besøg den dag vi 
mødes. 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ5soifL_hdQSQy6QDByFjFSjh3xKQ-I8wYdnHSAhxmQrX2g/viewform?usp=sf_link
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Betalingsordning 
Hvis du ved tilmeldingen valgte betalingsordningen med månedlig betaling vil 
du modtage en mail i starten af marts med detaljer om hvordan du kan tilmelde 
et betalingskort til automatisk betaling af raterne.  

Hvis du valgte betalingsordningen med kvartalsvis betaling, får du en mail i 
slutningen af marts eller begyndelsen af april med tilsvarende detaljer. 

Det er vigtigt at du bruger dankort, visa-dankort eller visakort til 
betalingsordningerne, da andre typer af kort medfører store gebyrer pr betaling, 
og det er der ikke plads til i vores budget. 

Information 
Alle vigtige informationer om jamboreen vil blive sendt til dig på den mail-
adresse du oplyste ved tilmeldingen. Skriv til info@wsjdk.dk hvis du skifter 
mailadresse, eller hvis du ønsker flere mailadresser på mailinglisten, eller vil 
have fjernet nogen. 

Desuden vil vi holde www.wsjdk.dk opdateret bl.a. med nyhedsbreve (som også 
sendes ud på mail) ligesom du på hjemmesiden kan se opslag fra vores facebook 
og instagram. Du vil også kunne følge lidt med på jamboreens officielle 
hjemmeside https://www.2023wsjkorea.org/. 

 

Du er altid velkommen til at kontakte JU, hvis du har spørgsmål. Det kan du 
gøre på kontakt@wsjdk.dk. 
 

Mange spejderhilsner og på gensyn 

Jamboreeudvalget (JU)  
Louise, Sara, Cecilie, Rikke og Christian 

http://www.wsjdk.dk/
https://www.2023wsjkorea.org/

