JAMBOREE ON THE AIR
15-17 oktober 2004

JOTARAPPORT

Inledning
I år var vi på ett nytt ställe. Johannebergs scoutstuga vid sjön Mjörn. Härifrån har det körts
Jota många gånger men för oss var det första gången som sagt var. Det var upp till 30
personer som gästade stugan under helgen. En del radioamatörer som årligen kommer och
hälsar på och så Älvängen SMU, Bohus SSF, Guntorp SMU samt Johanneberg SSF.
Rävjakten gick tyvärr inte att genomföra på grund av regnet men vi körde både kortvåg och
2 m trafik.
I år hade vi problem med vårt web-anmälningsystem och funktionen med automatisk utskick
av koderna till Jota-pusslet. Jag hoppas att alla trots detta lyckades anmäla sig och hann få
koderna i tid. (Möjlighet fanns ju att anmäla sig via Email, telefon och vanlig postgång.)
Ett STORT TACK till er alla, som gjorde JOTA 2004 till en minnesvärd helg.
Det totala antalet anmälda kårer var 56 st. Det vill säga, några fler än förra året.
Till nästa Jota som pågår 15-16 oktober 2005 skall ni anmäla er senast den 7 oktober 2005
och det gör ni på www.jota.scout.se
Glädjande är att vår scoutring på 3740 kHz, lördagar 15:00 (svensk tid) har fått en
nytändning. Ett stort tack till Sven SM6XFX, som troget aktiverar frekvensen.
Hoppas att vi hörs på ”Scoutringen”
Bästa radio- och scouthälsningar

Per-Olof Hansson, SM6SMY, E-post: sm6smy@ssa.se
PS. Ja, det var inte bara Web-anmälningsystemet som spelade mig ett spratt under JOTA
2004, när jag skulle skriva Jotarapporten så fick jag datorhaveri. Naturligtvis så hade jag inte
skött min backuphantering enligt konstens alla regler. Hoppas att ni förbiser eventuella fel och
brister i deltagarlistan. DS.

Anmälda stationer till Jota 2004
JOTA-stationer
SK7FD
Hanaskogs Scoutkår
SK7JD
Hummelstad Scoutkår
SK0HS
Hässelbystrands Scoutkår
SM6MMS Betlehemskyrkans SMU Scout
SK7RI
Bergkvara Scoutkår
SK0YY
Handens Scoutkår
SC0UT
Peter Momma Scoutkår
SM6RXZ
Tollered Scoutkår
SK6MA
Hjo Scoutkår
SM0WHH Vikingarnas Scoutkår
SM6XFX
Toreboda Scoutkår
SM6WHU Donsö SMU Scoutkår
SK7KV
Klavreström Scoutkår
SK6LK
Sandared Scoutkår
SK7IB
Bara Scoutkår
SM7IWG
Barkeryds Scoutkår
SK6NP
Herrljunga Scoutkår
SK7TS
Immanuelskyrkans SMU Scoutkår
SK7GS
Kivik Scoutkår
SK5KN
Knivsta Scoutkår
SK4AO
Kopparbergets Scoutkår
SK7TF
Kulla Scoutdistrikt
SM5DKJ / Köpings Scoutkår
SM5UUP
???
Lidingö-Brevik Sjöscoutkår
???
Lycksele Scoutkår
SK4KO
Mora Scoutkår
SM7VKX
Månsarps Scoutkår
SM0NGN
Mälarscouterna
SK7KP
Mönsterås NSF Scoutkår
SK5JV/5
Norbergs Scoutkår
SM7VCX
Snapphanes Scoutdistrikt
SK5UM
Sparreholms Scoutkår
SM6VYA
Trollhättans Scoutkår
SK7WS
Vittsjö Scoutkår
SK0QO
Älta Scoutkår
SK0SI
Ösmo Scoutkårs radioamatörer
SK6DQ
Älvängens SMU Scoutkår mfl.

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

Hanaskog
Hummelstad
Eknäs
Göteborg
Bergvara
Haninge
Tumba
Sävenääs, Tollered
Hjo
Drottningholm
Töreboda
Donsö
Braås
Sandared
Söve
Nässjö
Herrljunga
Huskvarna
Kivik
Knivsta
Falun
Kulla
Köping

SSF
SSF
SSF
SSF
SSF
NSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SMU + SSF

Lidingö
Lycksele
Mora
Månsarp
Bromma
Mönsterås
Norberg
Höör
Sparreholm
Trollhättan
Vittsjö
Älta
Ösmo
Floda / Mjörn

JOTA / JOTI-stationer
SK4AV
7S7RSK
SK5DB
SK7DC
SK4DT
SM7XAB
SM5FTH
SK7VO
SK7YU
SK4DM
SK4EA
SM7IOF
SK0JS
SM6YDJ
SM7VTX
SK3JR

NSF-Värmlands distrikt
Rödeby Scoutkår
Almtuna Scoutkår
Anderstorp scoutkår
Borlänge Scoutkår
Djupadals Scoutkår
Enköping Scoutkår
Emmaboda Scoutkår
Lessebo Scoutkår
Ludvika Scoutkör
Nora Scoutkår
Skivarps Scoutkår
Tyresö K-M Scoutkår
Värings Scoutkår
Växjö Scoutkår
Östersund/ Frösö Scoutkår

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

Ransäter
Rödeby
Uppsala
Anderstorp
Borlänge
Anderslöv
Enköping
Emmaboda
Lessebo
Ludvika
Lindesberg
Skivarp
Tyresö
Väring
Växjö
Frösön

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

Förbund
FA
KFUK/M
NSF
SMU
SSF
Totalt

2004

2003

2002

2000

1999

1998

1*
3
3
5
44
56

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

* FA’s Jacob Sjögren, öppningstal från SK6JAM.

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@ssa.se

SSF

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

Huvudansvarig för jotan i Sverige är:
SMU

Radioscoutgruppen SK6DQ
C/O Per-Olof Hansson
Gamla vägen 36
446 32 Älvängen

e-post

sm6smy@ssa.se

Scoutnät
Kom i håg scoutnäten!
”Svenska scoutringen”
Europa, varje dag, juni - augusti

15:00 Svensk tid 3740 kHz
07:00 UTC 7090 kHz
07:30 UTC 14290 kHz

Sverige, varje dag, juni - augusti
Europa, varje lördag, året runt
(European Scout Net)

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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Svaret på årets jotapussel är: RADIOSCOUT
Vinnare blev:
SK4AV, NSF-Värmlands distrikt.

Grattis!
Priset i år är faktiskt ett par radioapparater! Vinnande kår får ett par PMR-radioapparater, som
vi hoppas att Ni skall få mycket nöje med under kommande läger och hajker.

JOTA 2004 Invigningstal
Hej kära lyssnare, scouter och radioamatörer. Jag heter Jacob Sjögren
och är 29 år gammal. Jag jobbar sen en månad tillbaka som förbundssekreterare för
Frälsningsarméns Scoutförbund. Min roll är att tillsammans med förbundets styrelse leda
utvecklingen framåt och uppåt. Jag jobbar med att försöka utveckla verksamheten och med att
få alla scoutledare att känna att just de gör en stor och betydelsefull insats för våra scouter.
Jag har en ideologi som går ut på att scouting är något som främjar hälsan - när man gör
roliga saker tillsammans i grupp så växer man som människa. När man dessutom oftast gör
det utomhus med friluftsliv som metod, så får man del av allt det underbara som naturen har
att erbjuda.
Jag fascineras av tanken på nätverk. I Sverige är scoutrörelsen den näst största
ungdomsrörelsen efter idrottsrörelsen. Hela den internationella scoutrörelsen, med dagens
38 miljoner scouter världen över, är ett enda gigantiskt nätverk med möjlighet att finna vänner
på andra sidan jordklotet.
Med dagens tekniska utveckling, så finns det ännu större möjligheter än tidigare att knyta
vänskapsband, bygga relationer och minska avstånden mellan olika folkslag och kulturer.
Frälsningsarméns Scoutförbund har 1600 medlemmar fördelade på ett 30-tal kårer. Vårt
förbund har inte speciellt många aktiva radioscouter men det är för mig en stor glädje och ära
att få hålla detta öppningstal.

Över världen har Frälsningsarmén ca 68 tusen scouter, som går under namnet Life Saving
Guards and Scouts, alltså livräddningsscouter.
Vi i FA Scout välkomnar alla att komma till oss och vi har ett tydligt kristet budskap i vårt
program. Vi möter och har idag många scouter som kommer från familjer med sociala
problem och där vi ser det som viktigt att göra det vi kan för att förbättra det samhälle
vi lever i.
Ett viktigt fokus för FA Scout är att berätta om Jesus Kristus för barn och ungdom. Vi vill
hjälpa dem att söka sin personliga tro genom att presentera vad som berättas i Bibeln och visa
dem vad ett kristet liv innebär.
Radio är ett häftigt, ett spännande medium. Oftast har man ingen aning om hur den som pratar
ser ut, vilka kläder hon eller han har på sig eller vilken frisyr som radioprataren har.
Men vi lyssnar ändå!
Vi skapar gärna en bild framför oss när vi hör någon prata i radio.
Den behöver inte vara sann, det blir nästan mysigare om vi inte vet hur den som pratar ser ut vi får ju använda vår fantasi istället.
På det sättet är radio också ett jämlikt sätt att föra fram ett budskap. Alla som vill får komma
till tals. Det är inte krångligt, som TV kan vara. Det är inte svårt, som artiklar i tidningar kan
vara - det är lättillgängligt!
När jag gjorde lumpen, låg jag i Boden på en radiolänkpluton. Vår uppgift var att se till att det
fanns radiomaster med sändningsutrustning, så att sambandscentralerna kunde kommunicera.
Man kunde få klättra upp i masten mitt i vintern, 40 meter upp från backen, för att justera
något och så helt plötsligt kunde man få kontakt med någon som satt flera mil bort och tog
emot signalerna. Det var min första närkontakt med radio. Då hade jag ingen aning om att jag
tio år senare skulle få hålla ett tal till flera hundra lyssnare inför en scout-jamboree.
Ja, livet bjuder på många överraskningar och utmaningar. Ta vara på den här helgen och
resten av livet med scoutandan i behåll.
Härmed förklarar jag JOTA och JOTI 2004 för invigd!

Rapporter från deltagande scoutkårer
Jota-rapport 2004, SK 7JD Västerviks sändaramatörers signal.
Vi hade hjälp av 2-4 radioamatörer under helgen.
Vi bjöd in Västerviks scoutkår.
Vi samlades kl 8.00 lördag morgon då var hela bygden strömlös och vi fick börja med att
skaffa fram batterier. När allt det var klart kom strömmen tillbaka. Vi avslutade söndag kl
12.00. Då hade vi haft ca 40 kontakter i Sverige och en kontakt i Portugal, Milano,
Vitryssland. Det var betydligt färre kontakter än vad vi brukar ha.
Statistik.
Kår, förbund: Hummelstad scoutkår Förbund: NSF
Anropssignal: SK 7JD
Antal deltagare: 20.
Deltagande sändaramatörer: 4 stycken
Länder vi fick kontakt med: Sverige, Italien, Vitryssland, Portugal.
Jota-rapport 2004 från SK0HS Hässelbystrands sjöscoutkår
Hässelbystrands sjöscoutkår deltog som vanligt i JOTAn, men vi kunde inte vara i kårens
stuga Myset som vanligt eftersom den tyvärr blivit bokad av misstag av andra scouter.
Vi fick i stället sätta upp utrustningen på SM0JT:s sommar-QTH på Eknäs, Blidö i
Stockholms norra skärgård. Vi var endast tre scouter denna gång, men i viss mån
kompenserades manfallet av att vi i och med QTH-bytet kom att befinna oss på IOTA Island
EU084, vilket vållade åtskilliga pile-ups.
Utrustningen bestod denna gång av en W3DZZ antenn inte alltför högt över marken och till
denna kopplad Kenwood transceiver TS440S.
Vi körde från fredag kväll och till söndag kväll och avverkade ca 650 QSO, det sista med
scouter i Yukon-territoriet i Canada. Mestadels utnyttjade vi 7 och 14 MHz, men hade även
en del kontakter på 3,5 MHz.
Längst bort belägna motstationen befann sig på Tasmanien i Australien och vi lyckades
kontakta alla världsdelar utom Sydamerika. Antalet kontaktade länder var ovanligt stort för en
JOTA, och det kan vi nog tacka de IOTA-intresserade amatörerna för.
Vi hoppas att vi kan se till att boka rätt stuga nästa år.
På eterhörande 2005 SM0JT och SM0MPV
Statistik.
Kår, förbund: Hässelbystrands sjöscoutkår, SSF
Anropssignal: SK0HS
Antal deltagare: 3 stycken.
Deltagande sändaramatörer: SM0JT, SM0MPV
Länder vi fick kontakt med: Canada, Australien m.m alla världsdelar utom Sydamerika

Jota-rapport 2004, SM6MMS, Betlehemskyrkans SMU Scout, Göteborg,
Efter några års bortavaro från JOTA bestämde vi oss för att testa att vara med på JOTAn igen.
Tonårs- och ledarscouterna hade kommit i kontakt med radioscouting under lägret Örnen i
somras. Tyvärr blev det inte riktigt som vi hade tänkt oss när en av scoutledarna bestämt sig
för att gifta sig just denna helg och de flesta scoutledare var inbjudna som gäster. Dessutom
var det svårt att göra PR för helgen då undertecknad var borta på tjänsteresor veckorna före
JOTA. Vi bestämde oss i alla fall köra under 3 timmar på lördagen från kyrkan mitt inne i
Göteborg.
Under de tre timmarna hade vi väldigt trevliga QSOn med flera scoutkårer framförallt i
Sverige och Norge på 80 m och med en handfull i runt om i England. Konditionerna var
hyfsade och det var roligt att det var så många scouter vid de andra stationerna som vågade
sig fram till mikrofonen. Vi hade även glädjen att få notera HB9S, Världsscoutbyrån, i
loggboken.
Även om vi bara var två scouter vid årets JOTA gav det dock ändå blodad tand. Nästa år skall
vi försöka lägga JOTA i anslutning till en hajk och även se till att informera alla ledare och
ledarscouter att man aldrig gifter sig under den tredje helgen i oktober. Då är det ju JOTA!!!
73 från Betlehemskyrkans SMU
genom Lars Tenfält
Statistik.
Kår, förbund: Betlehemskyrkan, SMU
Anropssignal: SM6MMS
Antal deltagare: 2.
Deltagande sändaramatörer: SM6MMS
Länder vi fick kontakt med: Sverige, Norge, England, Frankrike, Schweiz
Jota-rapport 2004, SK7RI Bergkvara Scoutkår.
I år var det 25:e gången i rad som vi deltog.
Kårstyrelsen tyckte att det var värt att fira så man bestämde att maten till övernattningen
skulle kåren stå för. En ledare hade goda kontakter med en konditor så han ordnade fram tårta
till eftermiddagen. Jota förflöt mycket lik föregående år. Vi hade en station för 2m, en för 80
m och en för övriga kortvågsband.
På 2 meter blev det bara prat via Kalmar-repeatern. Tyvärr så var det inte så många
närliggande stationer med i år så det blev mest prat med SK7UO/7 och SK7YU.
På 80 m blev många och trevliga kontakter med svenska stationer med hyfsade konditioner.
Med den andra kortvågsstationen körde vi PSK31 en stund på eftermiddagen. Intresset var
kanske inte så stort för detta som vi trodde bland scouterna.
På kvällen var det mest 20 m. som skulle gälla, men då var konditionerna urusla, jag har inte
upplevt någon jota med så tyst på det bandet.
Våra scouter kom i omgångar. På förmiddagen kom miniorerna, inte så många, men de som
kom var mycket intresserade. De var med på Jotainvigningen, som gick fram mycket bra.
På eftermiddagen kom patrull- och juniorscouter som även skulle övernatta. Här var intresset
för att prata mycket blandat.

Intresset är alltid stort för 2 meter, man öppnar repeatern själva och sitter och prata långa
stunder.
På eftermiddagen fick vi besök av SM7LA Lars. Det var Lars som hjälpte oss med de första
årens jota, och han är en av dem som står för vår signal.
Nästa år fortsätter vi mot nästa 25 år.
SM7PIK Bengt
Statistik.
Kår, förbund:
Anropssignal:
Deltagande amatörer:

Bergkvara Scoutkår, SSF
SK7RI
SM7PIK, SM6OZH (”gammal” Bergkvarascout, som var med på
Jota de första 10-12 åren), SM7GMD och SM7XWM
Scouter med call:
SM7PIK, SM6OZH
Antal deltagande scouter: 30.
Studiebesök av en ledare från Ljungbyholms Scoutkår, som kanske kommer med nästa år.
Länder vi haft kontakt med: Sverige, England, Tyskland, Frankrike, Ryssland

Jotarapport 2004 SK0YY Handens Scoutkår

För första gången så hade vi Jota i Handens Scoutkår. Vi var i våran stuga i Rudans
friluftsområde i Haninge. På fredagskvällen så sattes det upp 2 st G5RV och 1 st X30 samt 1
st X50. Sen vart det middag med Järpar och gräddsås samt stekt potatis. Sen fanns det på
lördagen 4 Riggar som flitigt användes.
Yeasy FT-857, Icom 706, Icom 2725, Kenwood TR-7950, Yeasy FT-890 HF Transiver
+ En massa Handriggar.
09.30 började Scouterna samlas och vi hade genomgång av regler och trafik. Sen satte det
fart. Scouterna sökte ivrigt efter koder och snacka med andra scouter och amatörer.
Barnen pratade radio, bakade, lagade mat, fikade och lekte och så hade vi en aktivitet som vi
kallade Flaggjakten. Med hjälp av PMR Radio så körde vi en slags blindbocksradioaktivitet.
Instruktioner kan fås av mig via mail. Sm0yqh@telia.com.
Mycket kul och rolig helg. Det var ju första gången vi var med.
Bilder finns på http://gallery.voodoo-people.com/album155
73 de SM0YQH och SK0YY
Statistik:
Kår:
Anrossignal:
Scouter:
Sändaramatörer
Sändaramatörscouter
Kårer:

Handens Scoutkår SSF
SK0YY
ca 25 st
3 st SM0WQT - Thomas, SM0YKE - Björn ,SM0FDO – Lasse.
4 st SM0YQH - Benke, SM0YPY - Roger, SM0YIX - Niklas,
SM0URW – Henrik (Grön-skjortan)
Handens Scoutkår SSF.

Länder:

Tyskland, England, Zagreb, Philadelfia, Malta, Polen, Ryssland,

Jota-joti-rapport 2004, SK4AV, Värmlandsdistriktet NSF
Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF), Värmlandsdistrikt körde JOTA med signalen
SK4AV. Under helgen var det 76 scouter, ledare, föräldrar och sändareamatörer som besökte
oss under några timmar eller hela helgen. På kortvåg & 2 m hade vi QSO med sju LA
stationer, 6 SM stationer, 10 SK stationer, en HA station och två HB stationer varav Världs
scoutbyrån HB9S är den ena. Förutom radioaktiviteten så fanns det två sammankopplade
morsesumrar så scouterna kunde prova att sända meddelande till varandra. Forshagakåren
hade med sina jaktradios som användes av scouterna för att prova att prata med varandra.
Trots en mulen helg med regnskurar så var det varmt och trevligt inomhus, det viktigaste med
JOTA för oss är inte att få många kontakter utan att ha trevligt och få längre QSO:n.
Vi deltog med 14 datorer uppkopplade via ISDN och främst använde de mIRC baserade scout
chattarna. Via distriktets hemsida http://www.solstan.se/nsf så kunde man se oss med hjälp av
webcamera, där kommer det även att finnas bilder från aktiviteterna.
Utrustningen var:
HF
IC-761 med en Windom FD4, en GP och en tråddipol på 40 meter
2m/70cm
Yeasu ft8900r , en 4 elements riktantenn, en GP för två meter och en kombinerad 5/8 GP för 2
och 70.
Bilder på utrustningen finns att se på http://walk.to/forshagascout, där det även finns lite
bilder från aktiviteterna.
På återhörande
NSF-Värmland gm SM4VJG Peter
Statistik.
Kår, förbund: Värmlandsdistriktet NSF
Anropssignal: SK4AV
Antal deltagare: 76
Deltagande sändaramatörer: SM4HBG, SM4 MWY, SM4PCF och SM4VJG av dessa tillhör
SM4HBG och SM4VJG NSF
Deltagande kårer: Forshaga, Solglimten Karlstad, Skattkärr, Mölnycke, SSF i Kristinehamn
och IOGT-Væpnarna i Sandefjord Norge.
Länder vi fick kontakt med: Sverige, Norge, Ungern och Schweiz.

Jota-rapport 2004, SC0UT, Peter Momma scoutkår SSF
Anropssignal under JOTAn: SCØUT
Antal deltagande scouter: ca 30st
Scouter med egen signal: Teemu S Korhonen, SMØWKA, SSF - Thomas Larsson, SMØWIU,
SSF
Vi blev besökta av 5 scouter från Hölö scoutkår, SSF
Länder vi har haft kontakt med scouter:

England, Sverige, Finland, Holland, Schweiz, Norge, Danmark, USA, Ukraina, Ryssland,
Tyskland, Spanien
Dessutom hade vi besök av Scouttidningen REDO som gjorde ett reportage om vad JOTA är
för något. Tack för årets JOTA vi hörs igen nästa år!
Statistik.
Kår, förbund: Peter Momma SSF
Anropssignal: SC0UT
Antal deltagare: 30
.
Deltagande sändaramatörer: SMØWKA, SMØWIU
Länder vi fick kontakt med: England, Sverige, Finland, Holland, Schweiz, Norge, Danmark,
USA, Ukraina, Ryssland, Tyskland, Spanien

Jota-rapport 2004, Rödeby scoutkår SSF
Detta var första gången som Rödeby Scoutkår deltog i JOTA/JOTI, men inget dåligt för det!
Med hjälp av arrangörernas egna upplevelser och erfarenheter från tidigare år så har vi hållit
hög standard under hela helgen. Vi började JOTA/JOTI helgen med ett lugnt fackeltåg genom
Rödeby med våra Patrullscouter, Seniorscouter och Rover/ledare. Resten av kvällen bjöds på
späckat aktivitetsflöde med roliga lekar/spel och radiopratande. Under lördagen samlades vi
alla framför radion och lyssnade på JOTA-hälsningen, efter detta drog JOTA/JOTI igång på
allvar på scoutgården.
Kårens egna datorsal invigdes av nyfikna Patrullscouter som med lite ledarassistans kom
igång snabbt och började knyta kontakter. Men trots anstormningen på datorerna lämnades
inte radion ifred en sekund. Via etern fick scouterna prata med scouter både i och runt
Sverige.
Strax efter JOTA-hälsningen slöt juniorerna upp. Antalet scouter fördubblades och nu var det
full aktivitet både vid radion, datorerna och andra aktiviteter så som fia-turnering osv. Även
några av kårens miniorer kom på besök under eftermiddagen / kvällen. Hela dagen hade vi
flytande sidoaktiviteter både ute och inne. Populära inslag var brännboll och Twister.
På kvällen lystes scoutgården upp av discolampor och populärmusik spelades då vi hade
JOTA/JOTI disco. Mycket uppskattat av alla! När vi sedan tagit farväl av miniorerna så
fortsatte vi med videovaka med kårens egna filmning från pingstlägret 2004, tätt följt av
Björnbröder.
Söndagen gick vi alla upp med den dystra känslan att vi om bara några timmar skulle behöva
åka hem, men än var det inte slut! Mycket chattande på datorerna och mycket prat vid radion
under hela förmiddagen medan seniorerna satt och byggde ihop en JOTA/JOTI byggsats som
köpts in från Nederländerna.
Kl 12.00 var scoutgården till stor del urstädad och vi höll en avslutning tillsammans med
föräldrar.
Vi delade även ut en utvärderingslapp till alla scouter. Med hjälp av denna fick vi reda på att
inte en enda av de deltagande scouterna visste speciellt mycket om JOTA/JOTI, mer än vad
som berättats på inbjudan till helgen.
På frågan vad som var roligast under helgen så fick vi upp svar som tex..
”Twister var helt klart nr1 följt av JOTA och diodbygget”, ”Det var jättekul att spela
Twister och att sova över här!”, ”Det var många och roliga aktiviteter”, ”Det roligaste

var att chatta och att spela Twister”, ”Discot, videovaka, brännboll och JOTA!”, ”Det
roligaste var JOTI och Yatzy” osv…
Vi kan nog helt klart sammanfatta det som att twister är ett säkert kort till nästa år!
Vad var då tråkigast under helgen? Ja några svar var:
”Det var tråkigt att städa”, ”Inget var tråkigt”, ”Städningen”, ”Städa”, ”Kunde varit
mer tid för chatt”, ”Regn regn regn regn”, ”sopsortering” osv…
Och vad vi kan sammanfatta detta som är väl helt enkelt att städningen inte var så populär,
men det är en rätt oundviklig faktor!
Skulle det vara fler eller färre aktiviteter?
”Det var perfekt”, ”kanske någon mer”, ”lagom”, ”Nej det var bra!”, ”fler” osv…
Vi kan alltså direkt se att det var klart populärt att köra med många och varierande aktiviteter!
Sista frågan så bad vi scouterna nämna något det kunde blivit mer av, och om det är något
övrigt dom vill tillägga om helgen. Några av svaren löd som följande;
”Chatt”, ”lekar”, ”Twister”, ”Brännboll”, ”Jota, Joti och nån film till kunde man fått
se”, ”mer Joti och yatzy”, ”spel och sånt”, ”Jota”, ”lekar”, ”mer dagar!”, ”lekar”, ”Jag
tycker det var för kort tid. Det var så kul att jag skulle kunna vara kvar här i en vecka!”
Scouterna ombads också sätta ett betyg på helgen mellan 1-10. Här fick vi en solklar 10:a!
Med detta vill vi sammanfatta JOTA/JOTI i Rödeby Scoutkår som en mycket rolig och lyckad
helg som uppskattades av både oss arrangörer och av alla deltagarna! Vi vill tacka alla
stationer som legat QRV under helgen, det blir alltid mycket roligare desto fler vi är! Vi vill
rikta ett stort tack till Jacob Sjögren vid FA-scouterna för en mycket trevlig och inspirerande
JOTA hälsning! Det är så det ska låta!
Även stort tack till Radioscoutgruppen för ett väl genomfört arrangemang i Sverige!
Bilder från Rödeby Scoutkårs JOTA/JOTI arrangemang finns på ;
http://www.rodebyscoutkar.com
Lokala tidningen Blekinge Läns Tidning skrev om vårat arrangemang, adress till artikeln;
http://jontas.mine.nu/~jontas/bilder/scout/jota%202004/
Rödeby Scoutkår 7S7RSK, genom Richard Strauss SM7XOY, hälsar bästa 73 till alla årets
Jota-stationer och alla som var aktiva under årets JOTA/JOTI. Väl mött i etern så hörs vi
nästa år om inte innan!
Statistik.
Kår, förbund: Rödeby Scoutkår, SSF
Anropssignal: 7S7RSK
Antal deltagare: 30.
Deltagande sändaramatörer: SM7XOY, SM0SYQ
Länder vi fick kontakt med: Sverige, Danmark, Nederländerna, Tyskland

Jota-rapport 2004, SM6RXZ, Tollereds scoutkår SSF
En trevlig JOTA som vanligt! I år körde vi från scoutstugan, Sävenääs, med tre stationer,
samtliga drivna av bilbatteri eftersom stugan saknar el. Två på kortvåg och en på 2 meter.
Mörkret kom mitt under antennuppsättningarna som en extra svårighet, men det är ju som det

brukar vara… Turligt nog inte så mycket regn, mest igenmulet. Radiokörandet var enda
aktiviteten, så alla var inomhus utom vid bastubadandet, då det krävdes svalka.
Inte så många kontakter på fredagen, utan mest på lördagen. De nya scouterna som inte varit
med förut, lärde sig mycket snabbt hur det hela gick till och inte var det mycket
mikrofonskräck heller. Kanon!
En nyckel till att höras är att scouterna håller micen mycket nära munnen! En annan är bra
antenner, och vår vertikala trebandspinne för 10-15-20 meter är lite svag. Vi funderar på Vbeamar (två horisontella lååånga trådar) till nästa JOTA. I alla fall för 20 m, det skulle vara ett
enkelt sätt att få lite förstärkning.
På de lägre banden funkade vår hembyggda FD-4:a utmärkt, med många trevliga kontakter.
Dock en liten grej: Ropa mer CQ JOTA!! Scouterna rattar över banden långsamt och behöver
många cq för att hitta andra JOTA-stationer (som de roligaste att köra).
Summa summarum var det kul och scouterna är överens om att köra nästa år igen. Vi hörs då!
73 de Tollereds scoutkår gm Erik, SM6RXZ
Statistik.
Kår, förbund: Tollereds scoutkår, SSF
Anropssignal: SM6RXZ
Antal deltagare:11.
Deltagande sändaramatörer: SM6RXZ, SM6YVI
Länder vi fick kontakt med: Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Island, Nederländerna,
England, Schweiz, Malta, Israel, Ungern, Italien, Ryssland,

