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WSJ2023 Lederbrev nr. 6 (mest til IST og NHQ) 

Dette lederbrev indeholder information omkring reduktion af deltagerbetaling, 

flytider og rundrejse for IST og NHQ samt processen omkring fordeling af IST-

jobs og link til den officielle jamboree sang. Information om troppens flytider 

sendes til hver af tropsledelserne, som sørger for at informere tropsspejderne. 

Flybilletter og reduktion af deltagerbetaling 

Nu er alle flybilletter booket til vores tur til Sydkorea næste sommer. Det har 

taget meget længere tid, og været meget mere besværligt end rejsebureauet 

havde troet. Men det lykkedes (i skarp konkurrence med spejderne fra de andre 

europæiske lande som også skal på jamboree). 

Prisen på flybilletterne er blevet billigere end vi har budgetteret med. Og vi har 

derfor besluttet at reducere deltagerprisen med 2000 kr. Det betyder at for de 

af jer som betaler månedlige rater bortfalder den sidste rate, mens de der 

betaler kvartalsvise rater får nedsat den sidste rate med 2000 kr. Og de af jer 

som har betalt 33.000 kr. ved tilmelding får 2000 kr. retur (vi kontakter jer 

omkring dette i april/maj 2023). 

Vi håber at kunne reducere prisen med 1000 kr. mere, men pga. den høje 

inflation og generel økonomisk usikkerhed, venter vi med at beslutte dette til vi 

har overblik over om vores budget til aktiviteter, mad og transport på rundrejsen 

holder. Vi forventer at det bliver i april/maj 2023 at vi kan træffe beslutningen. 

 

Flytider IST og NHQ 

Alle IST’er og NHQ’ere rejser fra København (Kastrup lufthavn) den 23. juli og 

lander i Seoul den 24. juli (med undtagelse af de få som har ønsket tidligere 

udrejse, og derfor har andre billetter). 

Der er to IST/NHQ-flygrupper: En gruppe med LOT Polish Airlines og en gruppe 

med Qatar Airways (QR). 

IST/NHQ – LOT 

Flyafgang fra Kastrup søndag 23. juli 2023 kl. 07.00. 

Hjemkomst i Kastrup lørdag 12. august kl. 22.10. 

IST/NHQ – QR 

Flyafgang fra Kastrup søndag 23. juli 2023 kl. 16.15. 

Hjemkomst i Kastrup søndag 13. august kl. 14.00. 

 



 

Lederbrev nr. 6 WSJ2023 November 2022 

Her ses detaljer for de to gruppers flyrejser: 

IST/NHQ - LOT 

Flight Fra Til Afrejse Ankomst 

LO460 CPH (Kastrup) WAW (Warszawa) 23. juli 07:00 23. juli 08:25 

LO1097 WAW ICN (Seoul) 23. juli 12:15 24. juli 06:25 

 

Flight Fra Til Afrejse Ankomst 

LO2002 ICN (Seoul) BUD (Budapest) 12.aug 08:15 12.aug 13:50 

LO538 BUD (Budapest) WAW (Warszawa) 12.aug 18:30 12.aug 19:50 

LO459 WAW CPH (Kastrup) 12.aug 20:40 12.aug 22:10 

 

IST/NHQ – EK 

Flight Fra Til Afrejse Ankomst 

QR6125 CPH (Kastrup) DOH(Doha) 23. juli 16:15 23. juli 23:30 

QR858 DOH ICN (Seoul) 24. juli 02:10 24. juli 16:55 

 

Flight Fra Til Afrejse Ankomst 

QR859 ICN (Seoul) DOH(Doha) 13.aug 01:30 13.aug 05:55 

QR6126 DOH CPH (Kastrup) 13.aug 08:15 13.aug 14:00 

Som I kan se af flytiderne er LOT-gruppen i København lørdag den 12. august, 

mens QR-gruppen er i København søndag den 13. august. Der er flest pladser i 

LOT-gruppen, så de fleste vil være hjemme 12. august. Præcis hvor mange der 

skal med i hver gruppe afhænger af hvilken gruppe de færøske IST/NHQ’ere skal 

med, og det ved vi ikke endnu. 

Afslutningsceremonien på jamboree'en er den 11. august om aftenen, og LOT-

gruppen skal forvente at køre fra jamboree'en sent om aftenen den 11. august 

eller om natten mellem den 11. og den 12. august. QR-gruppen kører nok til 

lufthavnen om eftermiddagen den 12. august. 

Venligst gå ind på dette link: https://forms.gle/A8J8raVuApS99xoC8 og angiv 

hvilken af de to grupper du helst vil flyve med. Skriv gerne en begrundelse for 

dit valg i kommentarfeltet. Og det er også muligt at svare at begge dele er lige 

fint, så selvom du ikke foretrækker den ene frem for den anden, så gå alligevel 

ind og svar. Det vil gøre det nemmere for os at fordele pladserne, så flest muligt 

får deres ønske opfyldt.  

Mødetidspunkt ved afrejsen meldes ud på et senere tidspunkt, når vi ved hvem 

der flyver med hvilke fly. Men det bliver nok ca. 3 timer før afgang i 

afgangshallen i Kastrup Lufthavn. 

https://forms.gle/A8J8raVuApS99xoC8
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Rundrejsen 

Vi er i fuld gang med at planlægge vores rundrejse sammen med rejsebureauet, 

og vi har alle overnatninger på plads nu. Der mangler fortsat en masse detaljer 

omkring programmet, men her er hvad vi foreløbigt planlægger med. 

Rundrejsen for IST og NHQ er 5 dage og 5 overnatninger i Seoul. Troppene 

ankommer i Seoul dagen efter IST og NHQ, og er i Seoul indtil den 28. juli, hvor 

de tager til østkysten og Seoraksan nationalparken.  

IST’ere og NHQ’ere skal ankomme til Jamboree’en allerede den 29. juli (troppene 

kommer først den 1. august). Derfor har vi valgt at I bliver i Seoul, når troppene 

tager ud til østkysten, for ikke at bruge alt for lang tid på transport.  

I Seoul vil I få mulighed for nogle andre ture 

end troppene, da I har lidt flere dage. Vi 

arbejder blandt andet på en vandretur i 

Bukhansan Nationalparken, som ligger lige 

ved Seoul og en tur til DMZ (grænsen 

mellem Nordkorea og Sydkorea). Og vi ser 

også på muligheden for at overnatte i et tempel, på et såkaldt templestay, hvor 

man bor med buddhistiske munke i et tempel. Vi har ikke så mange detaljer 

endnu, men det skal nok blive godt, og når vi ved lidt mere om det, skal I nok 

få mere at vide. I får naturligvis lov til selv at vælge hvilke ture og aktiviteter I 

ønsker at deltage i. 

Hvis I er hjælpe-tropsleder i en trop, kan I tage med troppen på tur de dage 

troppen er i Seoul, men I kan ikke komme med dem ud til østkysten, da alle 

IST’ere og NHQ’ere skal ankomme til jamboree’en den 29. juli (det er et krav 

fra jamboree’ens side). 

Hotel i Seoul 
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Alle IST’ere og NHQ’ere skal bo på Golden Seoul Hotel i Seoul. Hotellet ligger i 

den sydlige del af Seoul tæt på metrostationen Yeomchang. I området omkring 

hotellet er masser er restauranter og kiosker. På hotellet er der gratis drikkevand 

og der er en fin tagterrasse med udsigt over Han floden og Seoul. 

Link til hotellet på googlemaps: https://goo.gl/maps/cJco98Y36JfcLjdJ8 

Mad på rundrejsen 

I Sydkorea elsker de kimchi, så det bliver serveret til alle måltider – også til 

morgenmaden. Koreansk mad indeholder generelt mange grøntsager og ris 

eller nudler, og det kan godt være meget stærkt, men der er også retter som 

ikke så stærke. Der findes rigtig mange forskellige restauranter, så I kommer 

nok til at prøve lidt af hvert. På alle restauranter serveres der gratis 

drikkevand til maden, og mange steder er der mulighed for at fylde sin 

drikkedunk med vand.  

Kopnudler er meget populært i 

Sydkorea. I alle kiosker og 

supermarkeder er der et 

kæmpe udvalg af kopnudler, og 

så er der ofte en mikroovn i 

butikken, så man kan lave og 

spise sine kopnudler på stedet. 

Så hvis maden på 

restauranterne ikke mætter 

nok, så er der rig mulighed for 

at supplere med kopnudler. 

På rundrejsen spiser vi morgenmad på hotellet, mens frokost og aftensmad 

købes ude i byen. Som IST/NHQ står I selv for at købe frokost og aftensmad. I 

får udleveret kontanter i KRW (koreanske won) til køb af alle måltider og 

drikkevarer. Så hvis I spiser meget dyrt den ene dag, må I spise lidt billigere 

den næste. I bestemmer selv om I vil købe kopnudler, slik og chips eller gå på 

restaurant og spise bibimbap eller korean barbecue eller burger på McDonalds. 

Vi ved endnu ikke om I får pengene udleveret før afrejse, eller om det bliver når 

I ankommer i lufthavnen i Seoul. Det skal I nok få mere at vide om senere. 

 

 

 

 

Transport fra lufthavnen til hotellet 

https://goo.gl/maps/cJco98Y36JfcLjdJ8
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I får udleveret et metrokort i lufthavnen, og så tager I selv med tog og metro til 

hotellet i Seoul. Hotellet ligger ca. 400 meter fra den nærmeste metrostation og 

I skal selv transportere jeres bagage. I følges i mindre grupper. 

Transport rundt i Seoul 

Seoul er en storby med et kæmpe netværk af metrolinjer, så det er nemt at 

komme rundt i byen. Metroen er rimelig nem at finde rundt i, og der er fint skiltet 

på engelsk de fleste steder. Planen er at alle får en metrobillet som gælder de 

dage man er i Seoul, så det bliver nemt at tage på sightseeing. 

Transport fra Seoul til Jamboree’en 

Den 29. juli bliver I kørt med bus fra Incheon lufthavnen til jamboree’en. Denne 

transport står jamboree’en for, og vi ved endnu ikke hvad tid I skal afsted fra 

lufthavnen. I tager selv ud til lufthavnen med metro og tog (med jeres egen 

bagage) enten samlet eller i mindre grupper.  

 

Home Hospitality (HO-HO) 

Home Hospitality er blevet aflyst af det koreanske Jamboree-planlægnings-

udvalg, da de ikke har kunnet få koreanske spejderfamilier til at melde sig som 

værter pga. covid-19-pandemien. Så vi går desværre glip af denne oplevelse, 

og bruger i stedet mere tid på sightseeing. 

 

Jamboree sangen 
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Den officielle jamboree sang er udkommet. Du kan høre den her:  

https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_ktAc6ZTR4j4pBc4BLEH212e

0PemQvnAaw 

Fordeling af IST-job 

Vi ved endnu ikke så meget om hvordan fordelingen af IST-jobs kommer til at 

foregå. Her kommer den information som vi har på nuværende tidspunkt: 

 

Så vidt vi er orienteret kan man som IST vælge/ønske tre forskellige IST-jobs 

fra IST job-kataloget, og så udvælger teamledere fra hvert team de IST’ere, de 

gerne vil have i deres team ud fra de IST-jobs der er ønsket. Hvordan det 

kommer til at foregå i praksis ved vi ikke. 

Når vi hører mere fra jamboree’en omkring IST-job-kataloget og hvordan man 

som IST’er skal vælge job, så sender vi informationen til jer.  

Vi har desuden fået oplyst at alle IST’ere arbejder i 3 dage og holder 1 dag fri 

på jamboree’en og at der vil blive arrangeret aktiviteter eller ture for IST’erne, 

som I kan deltage i på jeres fridage. Igen ved vi ikke ret meget om det, men vi 

skal nok give jer informationen når den kommer. 

Særlige kostbehov, fødevareallergi og sundhedsoplysninger 

Husk at informere os hvis der sker ændringer i de oplysninger vedrørende 

særlige kostbehov, fødevareallergi og sundhedsoplysninger, som du oplyste 

ved tilmeldingen. Ændringer sendes til sundhed@wsjdk.dk. Vi skal bruge 

oplysningerne omkring særlige kostbehov og fødevareallergi til jamboree’en og 

til flyselskaberne. 

 

  

https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_ktAc6ZTR4j4pBc4BLEH212e0PemQvnAaw
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_ktAc6ZTR4j4pBc4BLEH212e0PemQvnAaw
mailto:sundhed@wsjdk.dk
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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 rejser til Sydkorea, så skal du huske at oplyse 

pasnummer, fornavn i pas, efternavn i pas, udstedelsesdato og udløbsdato. 

Disse oplysninger skal vi have senest 1. april 2023 på mailen pas@wsjdk.dk. Du 

må IKKE sende cpr-nummer i mailen. Det har vi ikke brug for ifm. passet, og 

det er ikke sikkert at sende cpr-nummer i en mail. 

Hvis du har angivet pasoplysninger ved tilmeldingen, og dit pas er gyldigt til 13. 

november 2023 eller senere, behøver du ikke foretage dig noget. 

 

Hvis I har spørgsmål til indholdet i dette lederbrev eller andre ting, så skriv til 

os på kontakt@wsjdk.dk.  

Mange spejderhilsner 

Jamboreeudvalget (JU)  

Louise, Christian, Cecilie, Rikke og Sara 


