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WSJ2023 Lederbrev nr. 7 (til IST og NHQ) 

Dette lederbrev indeholder information omkring ændrede flytider for IST og 

NHQ. Der er ikke sket ændringer i flytiderne for de 7 danske troppe. 

 

Ændrede flytider IST og NHQ 

I sidste lederbrev skrev vi om de flybilletter som rejsebureauet havde booket 

til os, og I blev bedt om at ønske hvilken af to afgange I helst ville med. Dette 

er nu forældede informationer, da LOT Polish Airlines har ændret i deres 

flyafgange den 23. juli og 12. august, så de fly som vi var booket på ikke 

længere er tilgængelige. Det er et crazy flybillet-marked i øjeblikket, og vi kan 

desværre ikke gøre så meget ved det. Mange fly får ændret afgangs-

tidspunkter og flyselskaberne er svære at lave aftaler med. Vores kontakt hos 

rejsebureauet sagde blandt andet dette, da hun viderebragte informationen: 

"Det her er virkelig en stor udfordring at få styr på – jeg har aldrig i mine over 

30 år i branchen oplevet noget lignende."  

Vi er dog lykkedes med at skaffe fly til alle igen (uden at det er blevet dyrere), 

men på nogle andre tidspunkter, end dem vi meldte ud tidligere. De fly-tider vi 

har nu til IST og NHQ ser således ud: 

Gruppe 1 

Udrejse: Afgang CPH 24.juli kl. 7.00. Ankomst ICN (Seoul) 25. juli kl. 9.30.  

Hjemrejse: Ankomst CPH søndag 13. august kl. 22.10. 

 

Gruppe 2 

Udrejse: Afgang CPH 23. juli kl. 14.25. Ankomst ICN (Seoul) 24. juli kl. 15.25.  

Hjemrejse: Ankomst CPH mandag 14. august kl. 7.40. 

 

Gruppe 3 

Udrejse: Afgang CPH 23. juli kl. 16.15. Ankomst ICN (Seoul) 24. juli kl. 16.55.  

Hjemrejse: Ankomst CPH søndag 13. august kl. 14.00. 

 

Nogle rejser altså fra København (CPH/Kastrup lufthavn) den 23. juli og lander 

i Seoul den 24. juli om eftermiddagen, mens andre flyver fra København 

(CPH/Kastrup Lufthavn) den 24. juli og lander i Seoul den 25. juli om 

morgenen.  

Hjemrejserne er også ændret, så nogle er hjemme søndag den 13. august og 

andre er hjemme mandag 14. august. 
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Vi har oprettet en ny google-form, hvor I skal angive hvilken af fly-grupperne I 

helst vil flyve med, og hvilken fly-gruppe I helst ikke vil flyve med. Skriv gerne 

en kommentar som begrundelse. Da der er tale om nye fly-tider bedes alle 

udfylde (også dem der havde udfyldt den gamle). Det er også muligt at angive 

at alle fly-grupper er lige gode for en, hvis dette er tilfældet.  

Gå ind på dette link og svar: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYzv-

lgt_gbME5jLXjwlMzMA2QH5tiaXy_B2-JsnkLGrV4UQ/viewform?usp=sf_link 

Svarfrist er den 15. december 2022. 

Vi kan ikke garantere at alle får deres ønsker opfyldt, da vi jo kun har det antal 

flybilletter vi skal bruge til fordeling blandt alle, men vi vil prøve at tilgodese så 

mange som muligt. 

Vi er godt klar over at ændringerne for nogle af jer er dårligere alternativer 

end det vi havde før, det er desværre ikke noget vi kan gøre noget ved det.  

Nu håber vi bare at der ikke sker flere ændringer i flytiderne, men det kan 

rejsebureauet ikke garantere. Hvis det sker hører I fra os. 

Mange spejderhilsner 

Jamboreeudvalget (JU)  

Louise, Christian, Cecilie, Rikke og Sara 
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