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Flybilletter 
Rejsebureauet skal snart i gang med at booke flybilletter til os til næste sommer. 
Vores plan er at kontingentet rejser fra Danmark den 24. juli 2023, og at vi er 
tilbage i Danmark den 13. eller 14. august. Rejsetidspunkterne afhænger af 
hvilke flybilletter det er muligt at få, så datoerne er foreløbige. 

Sydkorea er jo et fantastisk spændende land så vi kan godt forstå hvis der er 
nogen af jer som gerne vil rejse rundt selv enten før rundrejsen eller efter 
jamboree’en og opleve lidt mere, end det vi får set på vores rundrejse.  

Hvis du gerne vil flyve på andre tidspunkter end kontingentet, skal du senest 
10. juli 2022 sende en mail til info@wsjdk.dk. I mailen skal du skrive hvilken 
dato du gerne vil flyve til Sydkorea, og hvilken dato du gerne vil flyve hjem, og 
angive om der er andre i kontingentet du skal rejse sammen med. Du skal også 
skrive om du foretrækker at flyve fra Billund eller København (vi ved ikke hvad 
mulighederne er endnu, og kan ikke love noget). Der kan forekomme 
ekstrabetaling, hvis du vil flyve på et tidspunkt hvor priserne er højere end når 
kontingentet flyver, men der bliver ikke booket noget uden din godkendelse, 
hvis det er tilfældet.  

Du står selv for alle udgifter i forbindelse med din forlængelse af opholdet i 
Sydkorea. Vi forventer at du møder op i Incheon International Airport og mødes 
med os andre der, når vi ankommer og deltager i kontingentets rundrejse derfra. 
Og vi forventer at du forlader jamboree’en sammen med kontingentet og kører 
med til lufthavnen, hvorfra du så kan fortsætte på egen hånd.  

Særpræg 
Vi er godt i gang med skaffe særpræg og her kan I se 
den fine Nalgene drikkedunk vi får med til Korea. Den 
mere rød end drikkedunken fra WSJ2019 og lidt lysere 
end drikkedunken fra WSJ2015. 



 

Lederbrev nr. 5  WSJ2023 Juni 2022 

 

Pas 
For at få lov til at rejse ind i Sydkorea skal dit pas være gyldigt i 3 måneder ud 
over opholdet. Dvs. dit pas skal mindst være gyldigt til 15. november 2023, og 
hvis det ikke er det, skal du have nyt pas inden vi rejser til Sydkorea. 

Hvis du skal have nyt pas inden vi rejse til Sydkorea, så skal du huske at oplyse 
pasnummer og navn i passet osv. Disse oplysninger skal vi have senest 1. april 
2023. Hvis du allerede har fået et nyt pas kan du allerede nu sende 
oplysningerne til mailen pas@wsjdk.dk.  

Hvis du har angivet pasoplysninger ved tilmeldingen, og dit pas er gyldigt til 15. 
november 2023 eller senere, behøver du ikke foretage dig noget. 

Restpladser 
Der er stadig ledige pladser til tropsspejdere i nogle af troppene, og vi vil 
gerne have troppene fyldt op hurtigst muligt. Tropsspejdere kan læse mere 
restplads-tilmeldingen på www.wsjdk.dk/tilmelding. Det er først-til-mølle. 
Spred gerne budskabet. 

Det er også stadig muligt at blive skrevet på en IST-venteliste. Så hvis I 
kender nogen som ikke har fået tilmeldt sig, og som drømmer en ny flot 
drikkedunk, så kan de skrive til kontakt@wsjdk.dk og komme på IST-
ventelisten. 

Arrangement på Spejdernes Lejr 2022 
Som skrevet i sidste lederbrev afholder vi et lille arrangement på Spejdernes 
Lejr 2022.  

Det kommer til at foregå i kantinen i Underlejr Høje Taastrup mandag 25. juli 
kl. 16-17. 

Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt på Spejdernes Lejr. 

 

Mange spejderhilsner 

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


