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Välkommen till Jamboree22s specialdag  
Idag är inte som de andra dagarna. Idag är en speciell dag. Ni kommer att få utforska andra 

saker än de främmande världarna idag.  

  

Läs vidare och se vad för spännande som kommer ske idag…  
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Ordjakten 
Upptäckare  

 

Sammanfattning  
På förmiddagen finns det tre olika saker att göra, en bokstavsjakt och ett 

gemensamt konstverk med tumavtryck och göra klart era patrullflaggor.   

  

Bokstavsjakten och konstverket börjar på Upptäckarhubben och är 

Dropp-in från kl 9 och är slut vid 12. Sen efter lunch kommer ni få följa 

med i det stora Karnevalståget som ska gå genom lägret.  

  

Vad händer på specialdagen  
1. Bokstavsjakten är en jakt där ni får röra er över hela lägerområdet och leta upp bokstäver 

som vi har gömt. Hämta ut uppgifterna vid Upptäckarhubben, hitta alla och lös pusslet.  

 

2. Konstverket är en stor tavla där alla kan sätta sitt tumavtryck. Tillsammans kan vi sätta 2000 

tumavtryck och skapa ett häftigt konstverk.  

 

3. Efter lunchen går det stora karnevalståget. Om ni inte har förberett en patrullflagga och 

utstyrsel inför det kan ni också göra det på förmiddagen hemma på er by.  

  

Anpassa det  
Om ni i patrullen behöver anpassa aktiviteten för er så går det bra. Ni själva är nog bäst på vad som 

hjälper er. Prata med en funktionär om era behov. Det kan bli färgkladdigt vid konstverket så där kan 

oömma kläder vara ett bra tips.  

  

När ni är klara  
Innan klockan 12 behöver ni lämna in era svar på bokstavsjakten. Sen kommer vi att lotta ut en 

vinnare bland de som klarat av bokstavsjakten. Utlottningen sker vid hubben inför karnevalen.  

  

Ledarens roll  
Som ledare kan du idag kanske ta det lite lugnare. Låt patrullen lösa sina uppgifter och stötta ifall det 

behövs.  

  
  

  
 

 

 

Snabbinfo 

Värld: Blink 

Tid: 9:00-12:00 

Ta med er: 

Patrullsymbolmater

ial 
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Patrullparty 
Äventyrare 

       

Sammanfattning  
I dag ska vi fira äventyrarscouting och att det är så många äventyrarscouter 

på Jamboree22, nästan 4000! Tillsammans ska alla spela patrullbingo. Ni 

kommer alla samlas vid lilla scenen utanför äventyrarhubben kl 10.  Det 

är ett spel som börjar på onsdagen och sen fortsätter hela lägerveckan för 

de som vill.  

  

Förmiddagsprogrammet slutar kl 12. Sen efter lunch kommer ni få följa 

med i det stora Karnevalståget som ska gå genom lägret från äventyrarhubben.  

  

Vad händer på specialdagen  
Ni kommer få en bingobricka till patrullen. Alla äventyrarpatruller på lägret får en bingobricka, men 

de ser olika ut. Leta sen upp andra patruller för att lösa uppgifterna som står i bingorutorna. Där finns 

specialrutor också, det är speciella uppgifter som kommer annonseras vid scenen i hubben men jämna 

mellanrum.  

  

Anpassa det  
Olika uppgifter kräver olika saker. Ni kan säkert hjälpas åt i patrullen för att lösa uppgiften 

tillsammans. Om ni känner att något är osäkert så prata med en funktionär.  

  

När ni är klara  
Denna aktivitet kan pågå så länge ni vill. Kanske ända tills ni åker hem. Men ta ändå gärna en stund 

med er ledare på kvällen och reflektera över dagen samt svara på frågorna ni kommer få ut.  

  

Ledarens roll  
Som ledare kan du idag kanske ta det lite lugnare. Låt patrullen lösa sina uppgifter och stötta ifall det 

behövs. Det kommer vara många äventyrarpatruller på samma plats, kom fram till återsamlingsplats 

med din patrull eller ett sätt att kommunicera med varandra vid behov.  

  

Snabbinfo 

Värld: Blink 

Tid: 10:00-12:00 

Ta med er: 

Pysselmaterial för 

karnevalsfix om ni 

har. T.ex för att 

skapa instrument. 
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Kristianstad  
Utmanare 

 

Sammanfattning  
Specialdagen för er utmanare kommer att ske inne i Kristianstad där 

kommer ni få möjlighet att besöka olika organisationer och stationer. Ni får 

ett schema på plats som ger mer information om vad ni ska göra, vilken tid 

och var det sker. Ni kommer också få delta i en organisationstävling där ni 

försöker samla ihop så många som möjligt av 850 poäng.  

  

Missa inte era bussar! Det är ungefär 6 km till och från Kristianstad, så 

missar man sin buss kan man gå i stället. Där finns en cykelbana man kan 

följa in. 

 

Vilken buss ska jag åka? 

Varje stadsdel har fått sina egna busstider. Under er avgångstid kommer det finnas bussar som kör i 
skytteltrafik in till Kristianstad. Bussarna avgår från samma plats som badbussarna. 
 
Avgångar när ni ska in till Kristianstad: 
Stadsdel Tid 
Lärkan 09.00 – 09.30 
Dyngbaggen 09.30 – 10.00 
Hackspetten 10.00 – 10.30 
Solitärbiet 10.30 – 11.00 
 
Avgångar när ni ska hem till lägret: 
Stadsdel Tid 
Lärkan 15.00 – 15.30 
Dyngbaggen 15.30 – 16.00 
Hackspetten 16.00 – 16.30 
Solitärbiet 16.30 – 17.00 
 
 

Mat i Kristianstad  
Ni förbereder er lunch på morgonen och tar med er under dagen. Ta även med dricka, och 

sittunderlag om ni vill.  

  

Anpassa det  
På kontrollerna finns funktionärer som kan hjälpa till ifall ni önskar någon speciell anpassning. Prata 

med dem.  

  

När ni är klara  
När ni är klara i Kristianstad så tar ni bussen tillbaka till lägret. Ni kommer vara tillbaka i tid för att 

hämta ut mat och laga kvällsmat.  

  

Ledarens roll  
Som ledare får du välja om du följer med patrullen in eller inte. Det kommer inte följa med 

funktionärer med varje patrull, så patrullerna kommer själva få hitta till sina kontroller och behöva 

passa tiden. 

Snabbinfo 

Värld: Blink 

Tid: 9:00-13:00 

Ta med er: 

Patrullpåsen 

Snabbinfo 

Samling: Vid 

bussarna 

Tid: Hela dagen 

Ta med er:  

Utflyktsmaterial. 

Tex vattenflaska, 

sittunderlag, er 

lunch. Laddad 

mobiltelefon om 

något händer. 


