JAMBOREE ON THE AIR
17-19 oktober 2003
JOTARAPPORT

Inledning
Även i år var Älvängens SMU och Stora Lundby scoutkår tillsammans på Ljungslätt utanför
Gråbo. Tyvärr var det inte så många scouter med i år. Det är en härlig känsla att få vara med
på en Jota. Dels att få utöva de två hobby som jag har, Scouting och Amatörradio och dels att
få starta upp Jota-helgen i och med att jag är Jota-ansvarig i Sverige.
I år var det premiär för en ny kombinerad hemsida med både JOTA och JOTI information.
Vi hade en del datastrul bland annat med anmälningssystemet, men det ordnade upp sig till
slut. Har ni förslag till förbättringar eller något som ni vill ha med till nästa år, hör av er till
oss, så kan sidan bli ännu bättre. Den är ju till för er!
Konditionerna i år var väl inte de allra bästa men vi fick tag på många trevliga stationer.
Ett STORT TACK till er alla, som gjorde JOTA 2003 till en minnesvärd helg.
Det totala antalet anmälda kårer var 42 st, något färre än förra året.
Till nästa Jota som pågår 15-17 oktober 2004 skall ni anmäla er senast den 6 oktober 2004
och det gör ni på www.jota.scout.se
För egen del, så är planeringen för nästa års jota redan igång. Det blir att sända från
strandkanten av sjön Mjörn. Långt ifrån kraftledningar och nära jordplanet.
Bästa radio- och scouthälsningar
Per-Olof Hansson, SM6SMY
Sm6smy@svessa.se

Deltagare i Jota 2003
JOTA-stationer
SCØUT
Peter Momma Scoutkår
SK0HS
Hässelby Strands sjöscoutkår
SK0QO
Älta scoutkår
SK0RG
Vendelsö Scoutkår
SK0SI
Ösmo scoutkårs radioamatörer
SK3JR
Östersund Frösö
SK4AO
Kopparbergets Scoutkår
SK5JV
Norbergs scoutkår
SK5UM
Sparreholms scoutkår
SK6DQ
Älvängens SMUscoutkår
SK6GR
Grästorps Scoutkår
SK6LK
Sandared scoutkår
SK6MA
HJO scoutkår
SK6QA
Stenungsunds scoutkår
SK7DD
Ljungbyheds scoutkår
SK7FD
Hanaskogs skoutkår
SK7GS
Kiviks Scoutkår
SK7IB
Bara scoutkår
SK7JD
Hummelstad, Västervik
SK7KP
Mönsterås NSF
SK7KV
Växjö scoutkår
SK7RI
Bergvara
SM7VCX
Snapphane scoutdistrikt
SK7TS
Immanuelskyrkans SMU-scoutkår
SK7UO-7
Emmaboda Scoutkår
SK7XN
Ljungby SMU scoutkår
SM4FZW
Nora scout kår
SK6PS
Lindome Scoutkår
SM6RXZ
Tollereds scoutkår
SM6VYA
Trollhättans Scoutkår

SSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SMU
SSF
SSF
SMU
SSF
SSF
SSF
SSF
KFUK/M
NSF
NSF
SSF
SSF
SSF
SMU
SSF
SMU
SSF
KFUK-M
SSF
SSF

Tumba
Järfälla
Älta
Vendelsö
Ösmo
Östersund
Falun
Norberg
Sparreholm
Gråbo
Grästorp
Sandared
Hjo
Stenungsund

JOTA / JOTI-stationer
Töreboda scoutkår
7S6RU
SK0EJ
Träkvista Sjöscoutkår
SK0JS
Tyresö K-M Scoutkår
SK4AV
NSF-Värmlands distrikt
SK4DM
Ludvika Scoutkör
SK5DB
Almtuna Scoutkår
SK7DC
Anderstorps Scoutkår
SK7DF
Tyringe Scoutkår
SK7YU
Lessebo Scoutkår
SM0LVG
Spånga Scoutkår
SK4BZ
SM5FTH
Enköpings Scoutkår

SSF
SSF
KFUK-M
NSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SSF

Töreboda
Ekerö
Nacka
Ransäter
Ludvika
Uppsala
Anderstorp
Tyringe
Lessebo
Spånga, Stockholm
Säter
Enköping

Hanaskog
Kivik
Torna-hällestad
Ankarsrum
Mönsterås
Växjö
Bergvara
Höör
Tenhult
Emmaboda
Annerstad
Lindesberg
Lindome
Ödenäs
Ljungskile

Statistik
Detta är en ungefärlig fördelning på deltagande scoutkårer i Jotan.

Förbund
FA
KFUK/M
NSF
SMU
SSF
Totalt

2003

2002

2000

1999

1998

1997

3
3
4
32
42

4
5
2
43
56

4
8
3
42
57

8
5
6
40
59

1
5
9
9
62
88

5
8
7
63
83

Information om radioscouting
Kontaktpersoner inom respektive förbund är:
FA

Vakant.

KFUK/M

SM0FNV, Nils Willart, Tyresö tel. 08-742 26 59

NSF

SM7MCH, Staffan Samuelsson, Mönsterås tel. 0499-105 85

SMU

SM6SMY, Per-Olof Hansson, Älvängen tel. 0303-74 84 76 sm6smy@svessa.se

SSF

SM7PIK, Bengt Åstedt, Bergkvara tel. 0486-206 85 bengt.astedt@mail.scout.se

Huvudansvarig för jotan i Sverige är:
SMU

Radioscoutgruppen SK6DQ
Gamla vägen 36
446 32 Älvängen

e-post

sm6smy@svessa.se

Scoutnät
Glöm inte scoutnäten.
Europa, varje dag, juni - augusti
Sverige, varje dag, juni - augusti
Europa, varje lördag, året runt
(European Scout Net)

07.00 UTC 7090 kHz
07.30 UTC 14290 kHz
08.00 UTC 3740 kHz
09.30 UTC 14290 kHz

Internationella scoutfrekvenser

Nordiska scoutfrekvenser

CW 3590 7030 14070 21140 28190 kHz

CW 3535-3540 kHz
FM 145.425 MHz
SSB 144.240 MHz
CW 144.050 MHz

SSB 3740 7090 14290 21360 28990 kHz
RTTY 3590 7040 14090 21100 28100 kHz
SSTV 3735 7040 14230 21340 28680 kHz
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Vinnare blev:
1. Tollereds scoutkår SSF
2. Hummelstad och Västervik NSF
Rätt svar var: CQ-JOTA.

Koordinaten F3 skulle varit Q och inte O som en del fått utdelat. Båda svaren
har räknats som rätt svar.
Grattis!
Priserna i år är en elektronikbyggsats.

JOTA 2003 Inledningstal
Detta är SK7XN som kommer att sända inledningsanförandet till årets JOTA 2003
Hej alla scouter och radioamatörer som loggat in på denna frekvens för att vara med om
inledningen av årets Jamboree On the Air. Jag heter Mats och min egen amatörradiosignal är
SM7BUA och jag har varit scout och scoutledare, mer eller mindre aktiv i snart 50 år.
Jag tillhör SMU, Svenska Missionskyrkans Ungdom som totalt har ungefär 62 000
medlemmar i olika barn och ungdomsgrupper där scouting är en del av arbetet. SMU-scout
grundades 1931, och har cirka 35 000 medlemmar i 545 kårer vilket gör oss till Sveriges näst
största Scoutförbund. SMU arbetar utifrån bekännelsen Jesus Kristus är Herre och vill vara
en öppen ungdomsrörelse. Därför kan alla vara med och också vara fri att själv ta ställning till
SMU:s bekännelse och kristen tro.
Att vara radioamatör och också scout har för min del inneburit en massa trevliga erfarenheter
på många läger där jag haft förmånen att få delta i radioscoutpatruller. En höjdare var helt
klart SCOUT 2001 utanför Kristianstad men jag bär också med mig minnen från scouthajker
med bara några få deltagare. Det är med en speciell känsla jag tar på mig scoutskjortan ,
plötsligt är jag inte längre ensam, jag finns med i en världsvid gemenskap, över alla gränser.
SMU har många internationella kontakter genom ett mångårigt samarbete med nationella
kyrkor i olika länder. Själv har jag haft förmånen att få arbeta under 11 år i Ecuador, ett litet
spännande land i Sydamerika. Därifrån har jag massor av minnen av barn och ungdomar men
också radiominnen. Tänk att få radiokontakt från vulkanberget Cotopaxis sluttningar på drygt
4000 meters höjd, eller från en indianby ute i Amazonasdjungeln, eller när vi badade i Stilla
Havet och jag från radiostationen i min bil fick kontakt med en radioamatör i Sverige som just
skottat snö med en traktor utanför Motala.
På samma sätt som radiokommunikationen knyter snabba kontakter mellan länder och
världsdelar har vi som scouter förmånen att knyta kontakter med människor i andra länder
genom en världsvid scoutrörelse. Den kontakten lär oss många viktiga saker om människor
med annat språk, annan hudfärg och annan kultur. Det lär oss att varje människa är viktig och
värdefull och den kunskapen måste vi visa i praktisk omsorg om alla vi möter i skolan, på
fritiden eller var vi än är.
Det är genom att se varandra med vänliga ögon som vi också får möjlighet att motverka alla
de negativa krafter som försöker tränga in i vårt samhälle. Som scouter har vi en stor uppgift
att påverka vår omgivning genom att tala och handla på ett sätt som hjälper andra!
Under den här helgen kommer scouter över hela vår värld att få massor av trevliga kontakter.
Ta vara på de här dagarna och gör det allra bästa av dom!
En av SMU-scouterna i Ljungby är Jakob, 10 år och jag är hans morfar. Jakob är radioscout
och sitter här tillsammans med mig för att inviga årets JOTA, låt hans röst få bli en hälsning
till er alla om kamratskap, verklig vänskap och en massa kul upplevelser!
Jakob:
Hej alla scouter och ledare, detta är Jakob. Jag förklarar nu JOTA 2003 invigd, ha en
jättefin helg och scouthälsningar till er alla.

Rapporter från deltagande scoutkårer
Jota-rapport 2003, SK7RI Bergkvara Scoutkår
Årets Jota var mycket lik de senaste årens. Vi höll som vanligt till i vår scoutstuga.
Redan före utsatt tid, kl. 10.00, dök den första entusiasten upp som, liksom vid förra året, ville
sitta vid 2-metersstationen. Det är 2-meters trafiken som är populärast, där trafiken via
repeater till närliggande Jota-stationer är eftertraktad. Den är så många som vill prata att vi
fick uppfattningen att ibland tröttande man på motstationen, kanske mest beroende på att inte
är så många där som vill sitta framför sin 2-metersstation.
Scouterna fick även prova på att via en handapparat prata med dem i scoutstugan.
På kortvåg 80 meter gick det bra. Jota-hälsning och efterföljande incheckning var det inga
problem med, och fortsättningsvis var det tidvis bra konditioner på detta band.
Vi provade även på 15- och 20 metersbanden och fick en del kontakter.
Både junior- och patrullscouter hade sedvanlig övernattning, som tur är har vi även en mindre
stuga, där patrullscouterna höll till.
Vi avslutade på söndagsförmiddagen efter en lyckad helg.
Vi planerar redan för nästa års Jota, då skall vi fira den 25:e Jotahelgen för vår del.
73 de SM7PIK Bengt.
Statistik.
Kår, förbund:
Bergkvara Scoutkår. SSF
Anropssignal:
SK7RI
Antal deltagare:
30 junior- och patrullscouter, 5 ledare.
Deltagande sändaramatörer: SM7PIK Bengt (SSF-scout), SM7GMD Conny,
SM7XWM Christer.
Länder vi fick kontakt med: England, Portugal, Turkiet, Ukraina.
Jota-rapport 2003 SK7XN Ljungby scoutkår
Under flera år har tanken funnits på att delta i Jotan med scouter från Ljungby. I år inbjöds
SMU-scouterna att delta, inte minst med tanke på att mina två barnbarn är aktiva i scoutkåren.
Vi hade hoppats på några stycken scouter, men det blev bara Jakob o hans lillebror Benjamin
som fick en egen liten ”hajk med morfar” ute vid radiotorpet i Norrtorpa. Torpet, som också
är klubbstugan för Svenska Heathkitklubben, passar perfekt för en scoutaktivitet med tanke på
närhet till skogsområden och öppna marker.
Efter en skön natt i husvagnen körde vi tre tillsammans radio där Jakob till största delen
svarade för radiopratandet och Benjamin loggade på den bärbara datorn. Signalerna var
jättefina från de flesta Jota-stationerna, och trafiken flöt på ordentligt. Efter att ha svarat för
inledningsanförandet, där Jakob och jag samarbetade, kördes ett 15-tal QSO med scouter vid
miken. Ett avbrott för korvgrillning uppskattades av oss alla tre och det hela avslutades med
en tipspromenad med bl.a. radioscoutfrågor. Alla deltagare fick pris, lördagsgodis i
påsförpackning!
En uppskattade lördag med mersmak så morfar får nog redan nu lägga in nästa års JOTA helg
i sin välfyllda almanacka.

Statistik:
Kår och förbund:
Ljungby SMU-scoutkår
Anropssignal:
SK7XN
Antal deltagande scouter: 2
Deltagande sändareamatör:SM7 BUA Mats Gunnarsson
Scouter, med egen signal: Jakob Lundgren SM7-8146
Länder ni haft kontakt med: Endast Sverige
JOTA-rapport 2003 SK7JD, Hemmelstad NSF-scoutkår
Vi har varit 19 scouter och 3-4 radioamatörer. Jotan har vi genomfört med Västerviks
radioamatörer sedan 1987. Vi pratade radio, lagat mat, spelat vanliga sällskapsspel, övat
morse, varit ute, haft lägereld med massor av sånger i vår lilla scoutstuga. Vi har haft vår jotahelg från lördag 9:30 till söndag 12:00 i en före detta skola som nu är allaktivitetslokal i vårt
lilla samhälle.
Med vänlig hälsning Karin Thellman.
Statistik
Kår och förbund:
Hummelstad och Västervik NSF
Anropssignal:
SK7JD
Antal deltagande scouter: 19 + 2
Deltagande sändareamatör:SM7 HQD, SM7UZB, SM7UZD, SM7KUQ
Länder ni haft kontakt med: Ukraina, Israel, Tunisien, Europa, Norden
JOTA-rapport 2003 SK4AV, Nykterhets rörelsens Scoutförbund Värmlands Distrikt
Vi hade vår station på NSF: s Kursgård Ransbergs Herrgård.
Utrustningen bestod av ICOM IC-761 på kortvåg och IC-2100 på 2m .
Vi hade också ”scoutradio” på 156 Mhz som scouterna fick prova på egna kontakter.
Även en 2 vägs CW summer fanns med , det var uppskattat att prova det ”hemliga språket”
Det var dåliga konditioner på 80 meter.
Alla var nöjda och trötta, lite sömn under natten, när vi plockade ihop radio och datorer på
söndags eftermiddagen..
73 de SM4HBG Rolf.
Statistik
Kår och förbund:
Nykterhets rörelsens Scoutförbund Värmlands Distrikt
Anropssignal:
SK4AV Karlstads Sändare Amatörer
Antal deltagande scouter: 83
Deltagande sändaramatörer:SM4HBG SM4VJG SM4PCF SM4MWY
Scouter med egen signal: SM4HBG Rolf NSF, SM4VJG Peter NSF
Scoutkårer som besökt er: NSF kårer i Forshaga, Norra Råda ,Karlstad, Ekeby, Grava,
Skattkärr, Ransberg samt SSF Kristinehamn.
Länder ni haft kontakt med:Sverige, Norge, Morokulien, Israel, England, Turkiet, Schweitz,
Spanien.

Jotarapport 2003 SK4DM Ludvika scoutkår SSF
Jotan i år avlöpte lätt dissekerat då vi bara var 1 operatör på 2 radiostationer. Den saknade
operatören var på tjänsteförrättning i Kina och han var saknad. Trots det, avlöpte det hela bra
ändå.
Konditionerna var hyfsade men USA saknades helt och engelska stationer var bara ett fåtal
när loggarna sammanställdes vilket är ovanligt för att vara en JOTA-helg. Norge toppade i
antal utländska kontakter tätt följda av Holland. Finland saknades helt, i år igen....
Fick en hejdlös "pile-up" på 15m mot Holland på lördagskvällen då vi yppade att vi hade en
ledare som pratade holländska. Så under 2,5 timme vart det 10 kontakter, efter varandra, med
holländska JOTA-stationer med mycket snack på holländska som vi andra inte förstod så
mycket av. Ett problem var att de på ”andra sidan” inte hade koll på att ledaren inte var
operatör så dom ropade hej vilt på holländska när det föregående QSO´t var slut, men det hela
avlöpte med mycket skratt, het radio och svettiga pannor.
JOTI i kyrkskolans bibliotek sprack totalt p.g.a. att en "router" som skulle transportera chattrafiken förbi kommunens blockerande brandväggar pajade ihop 10 minuter innan det var
dags att köra. Så det vart mycket huvudbry och tandagnissel, men ingen JOTI. Bättre lycka
nästa år hoppas vi.
Per Eriksson, SM4XIU
Statistik
Kår och förbund:
Ludvika scoutkår SSF
Anropssignal:
SK4DM
Antal deltagande scouter: ca 20
Deltagande sändaramatörer:SM4XIU
Länder ni haft kontakt med:Sverige, Norge, England, Tjeckien, Holland och Polen.
Jotarapport 2003 SM6RXZ Tollereds scoutkår, södra Älvsborg scoutdistrikt, SSF
Seniorlaget Patrull Ekorren
Vi var 6 scouter (15-18 år) och 3 scoutledare (>18 år) som övernattade i ett militärtält, från
fredag kväll till lördag kväll. Maten lagade vi över öppen eld. Vi hade tur med vädret,
halvklart och några plusgrader på dagen, men kallt på natten.
Vårt geografiska läge (QTH) var Ödenäs, en mycket högt belägen plats ca 4 mil öster om
Göteborg. Denna plats var ett utmärkt radioläge och i det närmaste störningsfritt. Vi kunde
köra många svenska och nordiska stationer på 80 m-bandet. På 20 m körde vi en del
europeiska stationer. På 2 m fick vi upp 4 repeatrar runt om i Västsverige.
Utrustningen vi använde bestod av en gammal 2 m-radio, IC 22, och på kortvåg en liten
transceiver, IC 735. Vi drev båda stationerna med var sitt bilbatteri, det räckte fint. Antennen
för kortvåg var en FD4/Windom som hade sin matningspunkt 8 m upp på en stör byggd av
slanor. Ändarna på antennen var fästade 1 m ovan mark. Längre ner på denna stör satt 2
m-antennen som var en liten dipol.
Väl mött nästa JOTA! 73 de Erik SM6RXZ

Jotarapport 2003 SK7TS Immanuelkyrkans SMU
Vi körde bara SM-stationer på 80 meter i år. Nästa år blir den det en större
satsning i kåren.
Statistik
Kår:
Call:
Scouter:
Sändaramatörer:
Scouter med call:
Länder:

Immanuelskyrkans SMU-scoutkår.
SK7TS
4 st
SM7NDX, SM7RMC, SM7UDX
SM7NDX, SM7RMC, SM7UDX
Sverige

73 de SM7NDX, Jan
Jotarapport 2003 SK5UM Sparreholms scoutkår
Statistik
Kår och förbund:
Anropssignal:
Deltagande scouter:
Deltagande sändaramatörer:
Länder ni haft kontakt med:

Sparreholms scoutkår SSF
SK5UM
3
SM5GLQ
Sverige, Norge, Malta, Portugal, Åland.

Jotarapport 2003 SK7GS Kiviks scoutkår
Kivik deltog för 35:e gången i rad i Jota. Vi sov som vanligt i tält på Bästekillebackar några
km väster om Kivik, 170möh. Vi hade bjudit in alla vuxna i distrikter för att visa vad Jota är
med det var inte mycket intresse och besökare.
Dåliga konds men duktiga scouter som körde 2 m med MVG, i radiodiciplin. Alla bör hålla
koll på scouter som kör 2 m, det förekommer en hel del skitsnack.
Med vänlig hälsning SK7GS Håkan Hjelm.
Statistik
Kår:
Call:
Scouter:
Sändaramatörer:
Scouter med call:
Besökande kårer:
Länder:

Kiviks scoutkår SSF
SK7GS
ca 15st
SM7MEP, SM6DIQ
SM7MEP
S:t Olofs scoutkår
Sverige, Malta, Spanien, Azorerna

Jotarapport 2003 SK0SI Ösmo scoutkår
Den tredje helgen i oktober är det varje år, världen över, JOTA – Jamboree On The Air.
Som många år tidigare var det full aktivitet från Naturskolan i Ösmo. Där aktiverade man
nämligen scoutkårens egen anropssignal, SKØSI.

Redan på fredagen klockan sex anlände vi radioamatörer till scoutstugan med riggar och
material till helgen. Nytt för i år var den nya TS-440, som gjorde sig mycket bra i stugan och
höll måtten.
Nytt var också den nya dipolen för 20m och att 80m dipolen satt 10m högre upp i år.
När HF-riggen var uppsatt och testad var det dags att ge sig på 2m/70cm riggen. Detta
överläts till de nyutbildade Klass-2, som skötte detta med glans. Efter lite arbete kom även
telegrafidatorn upp, och till sist var även alla skyltar uppe. Så det enda som återstod nu var att
göra en operatörslista till riggarna. Inte heller detta var några problem.
När övervåningen var klar och kaffe hade intagits kunde vi ta det lugnt och göra lite vad vi
hade lust till. Så de som hade beställt blinkisar satte sig i färd med att få dessa i hopbyggda
och fungerande. Ett arbete som vi märkte gav mycket glädje åt de unga amatörerna. Även
detta nytt för i år, men som troligen återkommer nästa år.
Vid sju var det liv i stugan igen. Tidigt var alla radioamatörer upp och gjorde stugan ”JOTAklar”. Alla sovsäckar plockades ihop och riggarna sattes på. Vi fick dessutom påhälsning i
morgonottan, av en radioamatör på väg hem från jobbet.
När sedan alla scouterna började anlända vart det stegvis mer och mer liv i och runt omkring
stugan, tills det slutligen blev samling och genomgång av radioreglemente och övriga regler
för helgen.
Snabbt vart det mycket trafik vid riggarna och stundvis var det 15 pers vid HF-riggen. Något
som gladde operatörerna mycket. Trots urdåliga konditioner kunde kontakter knytas och
information bytas. Jota-koder byttes friskt och innan kvällen var Jotapusslet löst. Under dagen
pågick förutom radio på övervåningen en massa andra aktiviteter på nedervåningen. Att
nämnas är fia med knuff turnering, likaså en turnering i Schack och Yatzy.
När det närmade sig middagstid kom det inrullande c:a 50 pizzor som skulle ta slut, vilket
scouterna mycket gärna satte tänderna i. Efter middagen var det ytterligare lite radio och spel
innan discot drog igång ett par timmar. Men mycket folk på dansgolvet blev det snabbt varmt,
men detta hindrade inte alla, som släppte loss ordentligt. När slutligen musiken tystnade var
alla så trötta, att endast ett fåtal orkade hålla i mikrofonen utan istället landade framför TV:n.
När morgonen åter grydde var alla snabbt på bena efter en vacker väckning av katten.
Aktiviteten vart snabbt stor igen och alla var tidigt nere i köket för att ta sig en välförtjänt
frukost.
Innan dagen hann ta sitt slut fanns det tid för radio. Det var nu som de riktigt långa och
givande QSO:na tog sin fart, och äntligen fick ledaren också chans att få prata ur sig lite.
När tiden tickade mot ett på eftermiddagen var det tyvärr dags att börja städa. Och medan
scouterna dammsög och torkade golven plockade radioamatörerna ihop utrustningen.
Tyvärr fick inte helgen en ordentlig avslutning då tåget satte stopp för dessa planer.
Trots allt en lyckad helg.
Statistik
Kår:
Call:
Scouter:
Sändaramatörer och
Scouter.
Besökande kårer:
Länder:

Ösmo scoutkåt SSF
SK0SI
ca 62st
SMØXPH, SM7XOY, SMØXPF, SMØXPA, SMØXPP,
SMØXQU, SMØXPX, SMØYLE, SMØYNR, SMØYMB,
SMØSYQ,
Jordbro och Nynäshamn SSF
Sverige, England, Norge, Italien och Slovenien

Jotarapport 2003 SM7VCX Snapphane scoutdistrikt
Statistik
Kår:
Call:
Scouter:
Sändaramatörer
Besökande kårer:

Snaspphane scoutdistrikt
SM7VCX
22st
SM7VCX
Höör och Sibbhult

