
 

 
   
 

 

 
  
Här kommer information om Sommarens läger Jamboree17. 

Vi kommer vara 11000 scouter på Rinkaby fältet. I vår by kommer vi vara 64 scouter från 4 olika 
kårer. Trollhättan, Uddevalla, Ljungskile och Ärrsjöblomman.  
 
Vi kommer bo i 8:a manna tält och laga vår mat på gasol. Vi räknar nämligen med att det kommer bli 
eldningsförbud. Blir det inte det så kommer vi någon gång under veckan laga mat på Murikka över 
öppen eld. Det kommer finnas slanor så vi kan bygga upp patrullkök och en ståtlig portal till byn. 
 
Avresa: 5:e augusti. Samling klockan 8:45 Vid Trollhättans station. Bussen kommer avgå klockan 9:00. 
Om något händer som gör att du inte kan vara där kl. 8:45 så ring Maria på 070-7881814 
 
Bussresan tar ca 5 timmar så du behöver ha med mat och dryck till resan. Det kommer göras 
uppehåll för att äta sin medhavda lunch på vägen. Vi tycker det är bra om du har Scoutklädsel 
(skjorta eller t-shirt) och kårhalsduk när vi åker till lägret. Saknar du så kan du beställa på vår 
scoutshop på hemsidan www.trollhattansscoutkar.se 
 
Packa i ryggsäck. Du kommer behöva bära din utrustning ca 2 km. Eftersom vi skall packa den i 
bussen med alla andra 55 packningar så tänk på att allt siter fast och att det inte sticker ut grejer eller 
hänger löst. I den bifogade packlistan finns information om vad du behöver ta med dig. Tänk på att 
prova dina regnkläder och stövlar så de passar. Märk dina kläder innan du packar ner dem för du 
packar ju själv. Det är inte mamma eller pappa som packar. 
Om du behöver låna ryggsäck, sovsäck, liggunderlag eller något annat så hör av dig till 
Jamboree@trollhattansscoutkår.se  
 
Kniv skall du ha med dig om du har knivbevis. Bladet får vara max 20 cm långt. Tänk på att slipa den 
innan du åker. Packa den i ryggsäcken. Inga knivar på bussen. 
 
Mobiltelefon behöver du inte ha med dig. Om du behöver ringa hem har vi telefon. Mamma och 
pappa kan ringa till oss på lägret om det är något viktigt. Telefon nummer dit är 070-684 06 19. Där 
svarar Petra. Vår kontakt på hemmaplan är Peter på telefon 076-805 61 01 
 
Under veckan kommer vi göra olika programaktiviteter. De olika åldersgrupperna, Upptäckare, 
Äventyrare och Utmanare kommer ha sin egen plats på lägret (Hubben). Där kommer de olika 
programaktiviteterna göras under dagen. På morgonen efter frukost gör ni iordning er lunch för att 
ta med till programpasset.  
 
På söndag är det invigning och på fredag är det ett avslutningslägerbål. 
På onsdag kommer vi ha en VIP buss så vi kommer åka på en utflykt från lägret 
 
Hemresan: På lördag den 12:e augusti så kommer vi tillbaka med bussen till Trollhättans Station ca. 
kl. 17:00 
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Besök: Vill mamma/pappa eller någon annan besöka dig på lägret så går det bra. Man får dock inte ta 
med några husdjur, så hund eller katt får stanna hemma. 
Det kostar 50 kr att parkera bilen. Det går även jamboreebussar direkt ut till fältet från Kristianstad 
om man vill åka kollektivt. Det går bra att besöka lägret måndag, tisdag, torsdag, fredag 10-22. Vi 
kommer vara på Rinkabyfältet utanför Kristianstad i Skåne. Kör man bil dit tar man sig ut på väg 118 
mot Åhus och svänger av i samhället Rinkaby. Koordinaterna är 55.9841758, 14.2730516,16. Vill man 
stanna över så finns möjlighet att campa vid parkeringen. Det kostar 100kr/dygn och person. 
 
Post 
Vill någon skicka post till dej på lägret är adressen  
Trollhättans Scoutkår 
För- och efternamn 
Jamboree scoutläger 
291 76 Rinkaby 
 
 
 
Under lägret kommer vi blogga om vad vi gör. Bloggen finns på vår hemsida 
www.trollhattansscoutkar.se 
 
Om du har frågor och vill du komma i kontakt med oss i kårens 
lägergrupp så kan du maila oss på jamboree@trollhattansscoutkar.se 
 
 
 
 
 
 

Välkomna till sommarens stora äventyr! 

http://www.trollhattansscoutkar.se/
mailto:jamboree@trollhattansscoutkar.se

