Avdelning Samuraisillen
Svenska Kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015

Nyhetsbrev 10
Juli månad är kommen och visst är känslan underbar!
Hoppas ni tyckte att resplanen och hotellen som ni fick i Nyhetsbrev 9 ser lovande ut, vi ledare
tycker att vi fått en oerhört bra rese och boendeplanering mot vad vi kunde ha fått. :)
Vi har nu förberett, planerat, laddat och vilat länge nog – här kommer den sista infon som du
behöver ha innan avresan, lite ordningsregler och annat bra o veta.
Snaaaart åker vi!!!

Inför flygresan – tänk på följande
–
–
–

–
–
–

–

Passet, för att få komma ombord på bussen till Kastrup så kommer du behöva visa ditt
pass för en av oss avd.ledare. Anledningen är enkel – du kan inte resa utan ditt pass.
Vassa föremål, packa kniven, saxar och allt vasst som skulle kunna vara ett vapen i ditt
bagage. Packar du det i handbagaget blir du av med det i säkerhetskontrollen.
Flytande vätskor, får max vara 100ml per behållare. Packa endast det allra
nödvändigaste så som tandkräm, ev. linsvätskor etc. i handbagaget.
Behållarna ska få plats i en 1-liters förslutbar påse, packa det hemma eller i en påse som
du får på flygplatsen.
Tänk på att det är behållarens storlek som räknas, en halvfull tandkrämstub räknas som
en full tub.
Mediciner, förvara dem i originalförpackningen. Tabletter i en filmburk är ingen bra idé.
Tomma behållare, normalt sett får du inte ha med dig tomma behållare/flaskor i
handbagaget. Packa vattenflaskan och Light My Fire-kitet i bagaget.
Lång flygresa, många timmar i flyg väntas, ta gärna med dig en bok, ladda ned poddar,
offlinelistor i Spotify o dyl för att resan ska bli behaglig. Glöm inte hörlurarna.
Lite sömn på planet skadar inte, öronproppar kan hålla de värsta snarkarna borta i din
sömn. Stödstrumpor är bra för blodtrycket.
Bit dig i tungan, tycker du om att skoja med dina kompisar? Gör gärna detta, skoja
dock inte med flygplatspersonal eller andra resenärer genom att säga olämpliga ord som
inte hör hemma på flygplatser eller i flygplan.
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Flygresan – Tider m.m.
–
–
–
–
–
–
–
–

Avgång till Japan den 19 juli klockan 15.55 från Kastrup med Qatar Airways.
Utresa är med QR160 från Kastrup den 19 juli klockan 15.55 till Doha 22.55 (flygtiden
är 6.00)
Tid på Doha flygplats är 2.55 vilket är lagom för att i lugn och ro se sig omkring under
vandringen till avgångsgaten.
Vi flyger vidare med QR806 från Doha den 20 juli klockan 01.50 till Tokyo Narita 17.55
(flygtiden är 10.05)
Hemresa är med QR803 från Kansai KIX den 13 augusti klockan 23.15 till Doha 03.50
(flygtiden är 10.35)
Tid på Doha flygplats 4.30 vilket är så mycket att det är lämpligt att hitta avdelningens
samlade ”viloställe”.
Avgång med QR159 från Doha den 14 augusti klockan 08.20 till Kastrup 13.35
(flygtiden är 6.15)
Åter på Kastrup den 14 augusti 13.35

Vett och etikett
För att vi alla ska få en så bra upplevelse som möjligt har vi valt att sätta några regler som vi vill
att alla efterlever till bästa förmåga. Det mesta handlar om sunt förnuft.
– Avdelningssamling, nästan alla morgnar kommer vi ha en kort samling med alla. Här
ges dagsaktuell information m.m.
– Patrulledarmöten, några kvällar kommer vi ha korta PL-möten för info och checka av
läget i patrullerna.
– Håll tider, i Japan är det av stor vikt att vi håller tiderna för att allt ska flyta.
Det anses dessutom vara oartigt att inte komma i tid.
– Håll ihop gruppen, om vi är iväg hela avdelningen eller bara du och din patrull så
måste gruppen hållas ihop så gott det går.
– 3 i grupp, rundresan kommer att ha ett späckat schema, men det kommer självklart
också finnas lite fri tid. Flera av hotellen som vi ska bo på har pooler och andra faciliteter
att njuta och ta del av. Vill man se sig om på den fria tiden utanför hotellet går det bra,
men man måste gå i grupp om minst 3.
– Code of Conduct, ska du känna till och följa.
– Sovdags, det kommer vara långa dagar med tidiga morgnar.
Generell tid för sova är 23.00.
– ”Ledarens ord är lag”, för att alla ska få en så bra upplevelse som möjligt så är det
viktigt att göra som ledarna säger även om du kanske ibland inte samtycker. En hel del
kan inte ens vi ledare styra över utan även vi behöver gilla läget :)
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På lägret – information och nyheter
–

–

–

–
–

Matlagning, Varje patrull lagar sin egna mat tillsammans. Ex. 3 tar hand om frukost, 3
tar hand om middag, 3 är lediga. Prata i din patrull om hur ni vill lägga upp
matlagningen, kanske gör ni ett schema?
Matutlämningen öppnar 05.30, den dagen vi ska till Hiroshima ska maten hämtas 05.00.
Laddning, den senaste informationen tyder på att laddning av elektronisk utrustning
kommer att vara gratis. En bieffekt av detta kan vara att det ibland blir fullt. Ta med en
solcellsladdare om du vill vara på den säkra sidan.
Yen, det normala betalsättet på lägret är med kontanter. Det kommer att finnas en bank
där du kan ta ut pengar om du behöver detta.
Här är några prisexempel på vad saker kan kosta på lägret:
Bottle Water 500ml – JPY 200, Ice Cream – JPY 150, Snacks – JPY 100-300, Food at
plaza – JPY 500-700, Jamboree Souvenirs – JPY 200-5000.
Mörker, I Japan blir det mörkt tidigt, så tidigt som kl. 19 kan det vara kolsvart ute.
Det är därmed bra att ha med sig en fick/pannlampa och några extra batterier.
Resorb, det kommer att vara varmt och fuktigt, du kommer att svettas väldigt många
liter vätska under tiden du är i Japan. Vätskeersättning så som ex. Resorb är bra att ha
med sig för att hålla vätske- och saltbalansen i någorlunda skick. Tänk på att förvara
tabletterna i orginalförpackningen.

Swapping

Det ämne som kanske behandlats flest gånger i de senaste nyhetsbreven är Swapping.
Ni har sannolikt inte skådat denna enorma kommers tidigare på ett scoutläger.
Vi vill fortsätta att göra er uppmärksamma på att de svenska prylarna kommer att vara Extremt
heta på denna marknad. Byt inte din kånkenväska mot ett märke. Byt bara om Du vill och byt till
ett liknande ”värde”. Du får endast byta med scouter, alltså inte med ledare eller funktionärer.
Lägg inte dina saker obevakade.
BONUS! Ni kommer att få en swappingpåse var som innehåller ett par märken att börja swappa
med. Scoutmuseerna säljer ofta swappingpåsar, ta kontakt med dem om du vill ha fler märken,
din kår eller distrikt kan ha märken att swappa med, kolla även med dem.

Viber – ladda ned

Viber är en kommunikationstjänst som liknar Skype. Vi kommer att använda oss utav denna
tjänst när vi rapporterar till kontingentsledningen. Ladda gärna ner denna app och lägg till oss
ledare och varandra. Du kan då skicka textmeddelanden och ringa kostnadsfritt, förutsatt att du
och mottagaren har WiFi-tillgång.
Vi har som mål att alltid ha en ledare online när vi har fri tid under rundresan om ni behöver ha
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tag på oss, därför är det bra att lägga till oss alla.
Notera, detta är inte ett sätt för er föräldrar att få kontakt med oss. Vi ser detta enbart som en
kontaktväg mellan scouter och ledare o vice versa.
Våra telefonnummer:
Johan, +46702-526833
Lina, +46739-269643
Alexander, +46707-195696
Peter, +46704-824631

Allergikort
De flesta i det glada gäng som har någon form utav matallergi, kommer att få ett allergikort som
är inplastat utav oss ledare. Det kortet ska du alltid ha med dig då det är bra att visa upp när vi
ska beställa mat på restauranger exempelvis.
Informationen om din allergi kommer att stå på engelska och japanska.

Rapportering ifrån Jamboreen
–

Bloggen, vi kommer att blogga på våran hemsida under resans gång. Vi kan inte
garantera inlägg varje dag då wifi-tillgången kan vara skiftande – likaså tiden för att
uppdatera. Hör ni inget så har vi det bra, var inte oroliga. :)
Följ oss – www.samuraisillen-japan2015.scout.se

–

Officiella hemsidan, på den svenska kontingentens hemsida www.japan2015.scout.se
kommer det självklart att finnas uppdateringar, dock inte med fokus på våran avdelning.
En särkild webbtidning kommer det också att finnas för läsning.
På denna hemsida kommer även viktig information ex. om en kris skulle inträffa.

–

#Hastag, sök på heta hashtaggar så som #samuraisillen #jamboree2015se och
#wsj2015 för de senaste bilderna/uppdateringarna i sociala medier - Så nära du kan vara
jamboreen utan att vara i Japan. Följ gärna instagramflödet på våran hemsida.

–

Brev, man kommer självklart kunna skicka vykort ifrån Japan till Sverige.
Men föräldrar och anhöriga kan även skicka post till lägerplatsen.
Vi hade hoppats på att få ut byplaceringen tills det att detta nyhetsbrev gick ut för att
kunna ge er adressen, men så har ej skett.
Adressen tilll lägret publicerar vi istället under ”Nyheter” på hemsidan så snart vi vet
denna.
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Scouter, Om något händer...
Om något oförutsett händer när vi är i Japan och vi behöver tillkalla räddningsresurser.
Då är det inte 112 man ringer.
Det generella larmnumret i Japan är 119.
Vill man snabbt komma i kontakt med polis är numret 113.
Programmera in dessa nummer i din telefon, för din egna och andras säkerhet.

Föräldrar, Om något händer...
Om något oförutsett händer i Japan så blir många av naturliga skäl oroliga.
Om något oförutsett händer i Japan så är det inte säkert att just vi är drabbade.
Följ i första hand kommunikationen på www.japan2015.scout.se där den senaste informationen
kommer att publiceras.
Scouternas kansli har telefonnummer 08-568 432 00.
Om något oförutsett händer på hemmaplan, exempelvis dödsfall, svår sjukdom hos anhörig eller
andra typer av orsaker som du behöver meddela till din ungdom.
Kontakta alltid Scouternas kansli först på telefonnummer 08-568 432 00.
Ta inte första kontakt med din ungdom själv.

Sådär ja...
Nu har vi inte mycket mer o tillägga innan vi ses söndagen den 19/7.
Mycket information har det blivit och då har knappt äventyret börjat ännu.
Vi hoppas att både scouter och föräldrar är så väl förberedda som ni kan vara.
Nu blickar vi mot ett helt fantastiskt och oförglömligt äventyr – World Scout Jamboree!

Vi ses den 19e juli kl 08:30
Johan, Lina, Alexander och Peter
samuraisillen@hotmail.com
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