JAMBOREE ON THE AIR
15-16 oktober 2005

JOTARAPPORT

Inledning
I år var vi åter i skogarna utanför Surte. Dessvärre finns inte stugan kvar, efter en anlagd
brand för några år sedan. Det fick bli radio i tält med bilbatteri och elaggregat, som vi fick
starta när batterispänning sjönk för lågt. Sov gjorde vi i ett militärtält. En rolig erfarenhet att
tillbringa jotan i tält och inte ”inomhus” i en scoutstuga.
Även i år var SK6DQ ett samarrangemang med grannkårer. I år var det följande kårer:
Bohus SSF, Guntorp SMU och Älvängens SMU. Ett tiotal radioamatörer tittade upp och
hälsade på oss.
”Radiolådan” med 6 handapparater var även i år ett uppskattat inslag hos scouterna.
(Tack Hasse!).
Martins traditionella skattjakt via radio var mycket uppskattad.
Fick några telefonsamtal innan Jotan med frågan ”Var är våra koder..?”
Det visade sig att mailen från anmälningssystemet hade tolkats som ”skräppost” av bland
annat hotmail. Jag tror och hoppas att de flesta hann få tag på sina koden innan Jotahelgen.

Ett STORT TACK till er alla, som gjorde JOTA 2005 till en minnesvärd helg.
Det totala antalet anmälda JOTA-radiostationer var 33 stycken och JOTA/JOTI-radiostationer
var 22 stycken.
Men det är så att antalet samarrangemang kårer/förbund har ökat.
Därmed är det svårt att veta hur många kårer och scouter som egentligen deltog i årets Jota.
Som ni kommer att se, när ni läser i rapporten, så är det långt ifrån alla radiostationer som
skickar in en rapport.
Till nästa Jota som pågår 21-22 oktober 2006 skall ni anmäla er senast den 8 oktober 2006
och det gör ni på www.jota.scout.se
Glöm inte att aktivera scoutfrekvenserna under året och då framförallt den Svenska
scoutringen på 3740 kHz, lördagar 15:00 (svensk tid). 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. Fick HB9S(cout) i loggen även i år. HB9S är världscoutbyråns (Geneve)
anropssignal. Den brukar vara lättkörd på söndag eftermiddag. Ds.

Anmälda radiostationer till Jota 2005
JOTA-stationer
7S0KSK
Kallhälls scoutkår
8S4SP
Frövi scoutkår
SA0RS
Älta scoutkår
SA6RU
Töreboda / Mariestad scoutkår
SK0HS
Hässelby Strands sjöscoutkår
SK0SI
Ösmo scoutkårs radioamatörer
SK0VW
Hölö scoutkår
SK0YY
Handens scoutkår
SK3BR
Bollnäs scoutkår
SK5AS
Björsäters scoutkår
SK5DB
Almtunga scoutkår
SM5HBX
Karlsro scoutkår
SK5JV
Norbergs scoutkår
SK5KN
Knivsta scoutkår
SK6DQ
Älvängens SMUscoutkår
SK6MA
HJO scoutkår
SK6NP
Herrljunga scoutkår
SK7FD
Hanaskogs skoutkår
SK7GS
Kiviks Scoutkår
SK7JD
Hummelstad, Västervik
SK7KP
Mönsterås NSF
SK7KV
Växjö scoutkår
SK7RI
Bergvara
SK7RN
Färgestadens scoutkår
SK7TF
Kulla radioscoutgrupp
SM6MMS Betlehemskyrkans SMU Scout
SM6RVQ
Guldhedens scoutkår
SM6RXZ
Tollereds scoutkår
SM6WHU Donsö scoutkår
Mellerud scoutkår
Högsby scoutkår
SM5UUP
Köping scoutkår
SM0GMJ/0 -

SSF
SMU
SSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SMU
SMU
SSF
SSF
SSF
NSF
NSF
SSF
SSF
NSF
SSF
SMU
SSF
SSF
SMU
SSF
SSF
SSF
SSF

Kungsängen
Köping
Älta
Töreboda
Järfälla
Ösmo
Hölö
Haninge
Bollnäs
Linköping
Uppsala
Uppsala
Norberg
Knivsta
Surte
Hjo
Herrljunga
Hanaskog
Kivik
Ankarsrum
Mönsterås
Växjö
Bergvara
Färgestaden
Påarp
Göteborg
Göteborg
Ödenäs
Donsö
Mellerud
Högsby
Köping
Stockholm

JOTA / JOTI-stationer
SK7UO-7
Emmaboda Scoutkår
SK7IB
Bara scoutkår
SK4AO
Kopparbergs scoutkår
SK4AV
NSF Värmlands distrikt
SK4BZ
Säters scoutkår
SK4DM
Ludvika scoutkår
SK4DT
Borlänges scoutkår
SK6SB
Bengtsfors scoutkår
SM6YDJ/Y Värings scoutkår

SSF
KFUK/M
SSF
NSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SSF

Emmaboda
Lund
Falun
Karlstad
Säter risshyttan
Ludvika
Borlänge
Bengtsfors
Väring

SK7CN/5
SK7DC
SK7YU
7S7RSK
SJ0TA
SK0EJ
SK0JS
SK3JR
SM0WHH
SM5FTH
-

Horns scoutkår
Anderstorps scoutkår
Lessebo scoutkår
Rödeby scoutkår
Nora scoutkår
Vällingby scoutkår
Trälvista scoutkår
Tyresö scoutkår
Östersund scoutkår

NSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SSF
SSF
KFUM/F
SSF
SSF
SSF
SMU
SSF

Enköpings scoutkår
-

Horn
Anderstorp
Lessebo
Fågelmara
Lindesberg
Vällingby
Ekerö
Tyresö
Frösön
Stockholm
Enköping
Smedjabacken
Höllviken

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

Förbund
FA
KFUK/M
NSF
SMU
SSF
Totalt

2005

2004

2003

2002

2000

1999

2
5
6
42
55

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

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
Gamla vägen 36
446 32 Älvängen

e-post

sm6smy@ssa.se

Scoutnät
Kom i håg scoutnäten.
”Svenska scoutringen”, lördagar
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

Jotapusslet 2005
Svaret på årets jotapussel är: VIT (B), GRÖN (E), RÖD (C), BLÅ (D).
Vinnare blev:
1. En bok, (RF exposure and you, ARRL) Tollereds scoutkår, SSF, SM6RXZ
2. En bok, (Koncept för radiocertifikat, SSA) Hummelstads scoutkår, NSF, SK7JD
3. En bok, (Koncept för radiocertifikat, SSA) Karlsro scoutkår, SSF, SM5HBX

Grattis!
Priserna i år är skänkta från SSA (Sveriges Sändare Amatörer).
Tack så mycket, SSA!

JOTA 2005 Invigningstal
Detta är SK7KP som kommer att sända JOTA-hälsning.
Hej och välkomna till Jamboree on the Air 2005. Vi sänder denna hälsning från NSF
Scouternas hus i Mönsterås. Jag heter Staffan Samuelsson och är ordförande i denna scoutkår
där jag har varit verksam som scout sedan mitten på 60-talet. Jag är också sändaramatör med
signalen SM7MCH.
Vår scoutlokal ligger centralt i vår lilla köping och jag har utsikt mot Mönsteråsvikens vatten
som är en del av Kalmarsund och Östersjön. Ca 10km österut ligger Öland i soldiset. Nu vet
ni lite mera om var Mönsterås ligger.
När det börjar bli tid för JOTA tänker jag tillbaka på de första gångerna jag deltog i detta
arrangemang. Vi var ett antal intresserade patrullscouter som med hjälp av några
sändaramatörer fick möjligheten att komma ut i ”etern”. I många år kom dessa amatörer till
vår hjälp och genom dessa har vi blivit ett antal scouter i vår kår som även är sändaramatörer.
Vår egen signal SK7 ”kalla potäter” har varit i luften i många år från vår scoutlokal men även
från läger, hajker och utfärder.
Jag känner en stor glädje eftersom jag har haft möjlighet att lära känna många scouter och
sändaramatörer genom åren, både här i Sverige och internationellt. JOTA för mig är
gemenskap över gränserna, ett sätt att få kontakt med nya människor men också glädjen att
prata med scoutkamrater som jag tidigare har träffat.
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund som jag tillhör sätter patrullen i centrum.
Gemensamma upplevelser i helnykter miljö lägger grunden för en tro på sig själv, och ger
förståelse och trygghet i samvaro med andra.
Jag vill sända ett stort tack till alla Er som gör JOTA möjlig för våra scouter.
Det är min förhoppning att Ni alla får uppleva både nya och gamla kontakter denna helg.
JOTA 2005 är nu officiellt öppnad.
Detta var SK7KP som läst JOTA-hälsning från Mönsterås NSF Scoutkår.

JOTARAPPORTER 2005:
Karlsro Scoutkår
Jag, (Albert) Sandra, Joel och min pappa som är radioamatör, var dom som kunde komma på
JOTA; n i år. Meddelandet kom ganska sent, så bara vi kunde komma. Jag och Joel (och min
pappa Sven-Olof) var där första dan och pratade. Sen var vi alla där men på söndag blev det
bara jag, Sandra och Sven-Olof som kom. Vi lyckades lösa korsordet på söndagen innan vi
tog ner grejerna från vår scoutgård.
Vi använde en YEASU FT 897 med 100 W på 80m och 50 W på 2m. Vi körde bara Sverige
med Robertsfors, SK2KW, som längsta förbindelse med vår lw antenn.
Hälsningar från Karlsro Scoutkår, Gm Albert

Töreboda och Mariestad
Deltagande kår/kårer: Töreboda och mariestad
Anropssignal under Jotan: SA6RU
Körda länder: Sverige och Norge
Deltagande scouter med egen signal: SM6XFX
Övriga radioamatörer: SM6TRZ, Åke
Vi körde 30 QSO hemifrån mitt QTH.
Enbart två scouter, jag själv och André.
Nästa år ska Radio- och datagruppen köra den bästa jotan i Skaraborg.
Planering har redan startat.
73 de Sven, SM6XFX och André "Valpen" Öhman.
SK0YY Handens Scoutkår
För andra 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 en
mobilpinne på magnetfot samt 1 st R5 som stod på trappen med maströr upp i luften.
Sen vart det middag med Järpar och gräddsås samt stekt potatis.
Sen fanns det på lördagen 3 Riggar som flitigt användes.
Yeasy FT-857, Icom 706, och en för 2 meter och 70 cm.
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 igen med Jota i Handens Scoutkår

Statistik:
Kår: Handens Scoutkår SSF
Anrossignal: SK0YY
Scouter: ca 20 st
Sändaramatörer 3 st SM0BYD - Hans, SM0FDO – Lasse SM0YQC – Rolf.
Sändaramatörscouter 2 st SM0YQH - Benke, SM0YIX - Niklas, (SSF)
Kårer: Handens Scoutkår SSF.
Totalt Qso´n ca:154 st
Länder vi hade kontakt med var:
Nederländerna, Mexico, England, Scotland. Tyskland, Norge, Frankrike, Austria, Ryssland,
Switzerland, Belgien. Slovakien.
Det finns repotage från våran jota i QTC nummer 11 November 2005
73 de SM0YQH och SK0YY
NSF värmlands distrikt , Ransbergs Herrgård Ransäter
Anropssignal, SK4AV
Deltagare, 94 scouter deltog i JOTA/JOTI
Sändareamatörer, SM4HBG Rolf och SM4VJG Peter, ansvariga operatörer.
SM4KJN Gunnar, SM4UWD Gull-Britt, SM4MWU Gösta, SM4EIM Torbjörn,
SM4PCF Ero, SM4OOX Anders.
SM4HBG, SM4VJG och SM4OOX tillhör NSF
Scoutkårer. NSF Forshaga, NSF Ransberg, SSF Kristinehamn, NSF Skattkärr,
NSF ”Solglimten” Karlstad, NSF Råda, NSF Uppsala, Waasland Belgien, volontär på
Ransberg.
Länder vi hade QSO med Sverige, England, Norge, Schweiz ( HB9S ), Tyskland.
Utrustningen bestod av apparater från ICOM och YAESU .
Vi hade också sumrar, jaktradio samt PMR-apparater som scouterna fick prova på att sända
med till varandra.
Rolf och Peter
SK0HS Hässelby Strands sjöscoutkår
Årets Jamboree on the Air avhölls på ordinarie QTH, d.v.s. Hässelby Strands sjöscoutkårs
stuga ”Myset” straxt utanför Hässelby i västra Stockholm.
Fredag middag samlades vi för sedvanlig antennuppsättning och stuguppvärmning. Vi
gynnades av ett ytterst bra väder, så vår antennpark (W3DZZ antenn och 3 element beam) satt
där den skulle snabbt och elegant.
Tyvärr hade det uppstått ett stort missförstånd i kåren, vilket hade till följd att alla
seniorscouter och patrullscouter uteblev, de som normalt håller låda inte minst på två meter.
Hela besättningen var två personer scoutledare och tillika sändareamatörer.

Konditionerna var hyggliga och för första gången på länge hade vi ett avsevärt antal stationer
på 3,5 och 7 MHz i loggen. Detta betydde att vi löste pusslet. Lösningen ges här för
vinstchansens skull:
Vit, Blå, Grön, Röd
Invigningstalet, som förresten var mycket trevligt, gick fram perfekt.
Vi körde 117 QSOn med sammanlagt 44 länder och avslutade stilfullt med scouter i Oman. Vi
missade dessvärre vårt sked med ZK1JD på Rarotonga, som SM0JT besökt personligen och
överlämnat QSL-kort till från tidigare operationer. Oceanien var den enda kontinent som vi
missade bortsett från Antarktis.
Det föreföll emellertid som om årets JOTA samlat fler scoutstationer än på länge. Trevligt.
Operatörer denna gång var SM0JT och SM0MPV, vilka tyvärr hade det litet för fridfullt. Vi
får se till att kåren kommer ihåg datumet för JOTAn nästa år.
Hässelby Strand den 7 november 2005, SM0JT, Nils Linder
Bengtsfors scoutkår
Bengtsfors Scoutkår av Svenska Scoutförbundet
SK6SB är kårens signal
Vi var 15-20 deltagare under Jotan.
Sändaramatörer som deltagit är; SM6GDP, SM6NCX, SM6NPE, SM6TUU varav samtliga
utom GDP är medlemmar i kåren.
Vi körde främst 2-m repeater trafik samt kortvåg med svenska stationer.
På programmet stod även JOTI samt användande av små ”traskesnacker”.
Mat lagades det också.
På fredag kväll startade det hela med kårstämma och filmkväll.
Kortvågstationen kördes från Odeon – den lokala biografens lokaler i samband med DL6
mötet där på lördagen.
Mycket tid ägnades efter Jotan åt att lösa mastermindövningen.
Tack för en bra helg! Bengtsfors Scoutkår gm. SM6TUU Peter
Nora scoutkår SSF
Kår och förbund:
Nora scoutkår SSF
Anropssignal under Jotan:
Antal deltagande scouter under Jotan:
16 st
Deltagande sändaramatörer, ange signal: Scouter med egen signal, samt deras
förbundstillhörighet:
Scoutkårer som besökt er:
Länder ni haft kontakt med:

Det samlades sju scouter för gemensam avfärd till Lindesberg och amatörradioföreningens
lokal. Vi har lyckats behålla en bra relation så numera väntar Eilert på kontakt och förfrågan
om att hjälpa till med Jota. De kontakter som togs räckte lagom till att förstå pusslet men långt
ifrån lösa det. Kul ialla fall att få försöka och förhoppningsvis motivera till bättre arbete nästa
år.
Vad gällde Joti lånade vi lokal av Nora kommun och deras publika internat, vilket gav oss en
väldigt förmånlig bandbredd.
Allt startade vid 10:00 tiden på lördagen och slutande på söndags middagen efter en natt med
mycket chatt och lite sömn.
Tack för allt arbete som gjort det möjligt och vi hörs nästa år igen.
Hummelstad scoutkår
Vi har varje år hjälp av Västerviks amatörradiostation. Vi hade scouter från Västerviks NSF
scout kår med oss.
Vår sändarplats var Hummelstad fritidsgård/f.d. skola, där vi både sände radio, åt och sov från
lördag morgon till söndag 12.00
Vi var 25 personer totalt.
Vi hade ca 50 kontakter. Flest i Sverige men även Ryssland, Rumänien, Serbien, Portugal,
Danmark, Norge, England.
Vi har deltagit sedan 1987.
Vi har redan planerat in Jotan 2006.
Bästa 73 från Karin Thellman

SK4AO, Kopparbergets scoutkår
Se www.sk4ao.net. Är länken på startsidan borta finns den under aktiviteter ett bra tag till.
Annars är direktlänken www.sk4ao.net/jota/jota.htm.
Ingen stenkoll på radiologgen, men kanske 10-20 QSO på kv. Mest SSB på 80m men nåt CW
och foni på 20 och 15m. Körde några FM-QSO och provade nåt QSO EME med JT65 på 2m,
fast var nog inte så många scouter med då :)
Alla antenner sitter kvar fortfarande, det är fördelen med att köra från radioklubben.
Hälsningar Jan, SM4HFI
Färjestaden NSF
Kår och förbund:
Anropssignal under jotan:
Antal deltagande scouter:
Deltagande sändaramatörer:
Länder vi haft kontakt med:

Färjestadens scoutkår NSF
SK7RN
20 st.
SM7WVG och SM7CRW
Sverige, Scheiz, Danmark, England, Ryssland

73 de SM7NJD Åke.
Se de tre tidningsartiklarna i bilagan med bilder!

Kallhälls scoutkår SSF
Statistik:
Kår och förbund:
Anropssignal under Jotan:

Kallhälls scoutkår SSF
7SØKSK

Antal deltagande scouter under Jotan: 20 st (7ssc + 10 psc +3 ledare
Deltagande sändaramatörer, ange signal: SMØPKO
Börge Feltsen
Scouter med egen signal, samt deras förbundstillhörighet:
0
Scoutkårer som besökt er:
0
Länder ni haft kontakt med:
0
Vi hade endast 1 dag (lördag) vår första JOTA i Kallhälls scoutkår.
Visade hur radioapparaterna (IC 740 + FT 857) fungera samt några kommer att gå kurs i
amatörradio och få egen anrops signal.
3st går kursen i Jordbro hos SKØQO. Vi fick kontakt med 6st stationer och vi hade roligt med
grillat mat framför elden. Vi gjorde allt möjligt som tillhör scouting och JOTA.
Väl mött nästa JOTA 2006 / Börge med flera från Kallhälls scoutkår.
Kulla radioscout Grupp SK7TF och Ljungbyheds Scoutkår
Statistik:
Kår och förbund: Kulla radioscout Grupp SK7TF och Ljungbyheds Scoutkår
Anropssignal under Jotan: SK7TF
Antal deltagande scouter under Jotan: Ca 45 st
Deltagande sändaramatörer, ange signal: Sm7vev, sm7pkp, sm7pky, sm7yds, sm7pxm,
sm7xta,
Scouter med egen signal, samt deras förbundstillhörighet: Se ovan Vi tillhör Svenska
Scoutförbundet
Scoutkårer som besökt er:
Länder ni haft kontakt med: England, tyskland, ryssland, Danmark, Finland, Turkiet,
Grekland, Sverige mfl…
Vi har under månaden innan Jotan haft en amatörradio kurs, och med syftet att deltagarna
skulle skriva upp på söndagen under jotan, men detta fick flyttas fram några dagar, idag har vi
fått tillökning i SK7TF med 6 st nya amatörer, detta glädjer oss mycket för 3 st av dem är
tjejer.
Övrigt under helgen fick ungdomarna prova på rävjakt och dom fick varsin Pmr radio som
dom sprang runt i skogen och pratade med varandra med.
En annan uppskattad grej var att dom fick prova på att skriva sitt namn på Cw med hjälp av
en morse summer.

Väl mött tack alla stationer vi pratat med och vi höres i etern snart
SK7TF / Berne svensson sm7vev

www.sk7tf.se

SK7RI Bergkvara Scoutkår
Detta året blev ett bra Jota-år med bra konditioner och många kontakter.
Lördagen började med att miniorscouterna hade sin ordinarie träff kl. 10.00 och då fick de en
liten information om var Jota var för något, de var med på invigningen, sedan så länge man
ville innan de gick ut på sin vanliga verksamhet. En lite kille han struntade dock i de andra
och satt vid en radio hela tiden.
På eftermiddagen kom junior- och patrullscouter och där var intresset som vanligt växlande.
Det är alltid roligt när man få någon juniorscout att på engelska tala om vad man heter och hur
gammal man är.
Som vanligt var två-meterstrafiken intressant. I år hade vi direktkontakt med SK7RN i
Färjestaden, och där satt man i timmar och pratade.
Fortsättning nästa år.
SM7PIK Bengt
Statistik
Kår, Förbund
Bergkvara Scoutkår, SSF
Anropssignal
SK7RI
Scouter
c:a 30
Deltagande amatörer
SM7PIK Bengt (scout), SM7XWM Christer
Länder vi haft kontakt med: Sverige, Danmark, England, Schweiz, Italien, Spanien,
Jugoslavien, Rumänien, USA
Tollereds scoutkår SM6RXZ
Dags för Jota igen! Denna gång i militärtält på grund av missförstånd. Vi hade tänkt vara i vår
scoutstuga Sävenääs men eftersom det skulle utföras en del arbeten på den under Jotahelgen
så gick inte det.
Efter att tält och antenner var uppsatta sent på fredagskvällen var det dags för några timmars
sömn innan tältet skulle bli "radioaktivt" på lördag morgon. Som brukligt fick vi själva
tillhandahålla bilbatterier för att driva våra två stationer. En för 2 meterstrafik och en för
kortvågen. De som inte hade varit med på Jota tidigare fattade ganska snabbt hur det hela
fungerade. Enda aktiviteten som fanns på hygget där vi var bosatta var att köra radio.

På fredagskvällen fick vi besök av markägaren som frågade om vi skulle ut och gå i skogen
med tanke på älgjakten. Svaret blev nej - här skulle bara pratas radio!
Under årets Jota blev det inte så många kontakter men scouterna hade kul ändå. Vi körde fler
kontakter på kortvågen med olika stationer än vad vi gjorde på 2 meter. Vi tyckte att det var
väldigt dött på 2-meters bandet. Helt klart en godkänd Jota. Om det blir någon nästa år hoppas
jag på en stuga med el.
Tollereds scoutkår gm David SM6YVI
Statistik
Kår, Förbund, Tollereds scoutkår, SSF
Anropssignal: SM6RXZ
Antal deltagare: 11 st
Deltagande sändaramatörer: SM6RXZ, SM6YVI
Länder vi har haft kontakt med: Finland, Norge, Danmark, Frankrike, Tyskland,
Storbritannien, Holland, Italien, Portugal, Polen, Schweiz.
Ösmo scoutkår
Kår: Ösmo scoutkår
Förbund: SSF
Signal: SKØSI – Ösmo scoutkårs radioamatörer
Ansvarig radioamatör: Johann Rampitsch, SMØXPH
QTH: Naturskolan, Ösmo
Antal deltagande scouter: 50 st
Varav sändaramatörer: 10 st
- Johann Rampitsch. SMØXPH
- Zandra Felsten, SMØXWZ
- Ingemar Thagesson, SMØSYQ
- Andreas Jonasson, SMØXPA
- Rikard Håkansson, SMØXPF
- Johan Nyström, SMØXQU
- Erik Bevort, SMØYMB
- Robin Jaeschke, SMØYNR
- Madelene Gustavsson, SMØYLE
- Mikael Ericson, SMØXPX
Enbart sändaramatörer: 0 st
Besökande sändaramatörer: Lars-Erik Jacobsson, SMØFDO
Besökande scoutkårer: Nynäshamns scoutkår, Jordbro Scoutkår
Utrustning:
Riggar
- Kenwood TS-440AT
SSB
- Kenwood TS-680s
PSK31
- Icom 3200E
2m/70cm
Antenner

- Dipol 2*19,5 m
- Dipol 2*5m
- Dipol 2*4,25m
- GP
- GP dubbel 5/8

80m
20m
17m
70cm
2m

Det är mycket som skall göras och planeras inför ett Jota, i alla fall om det kommer runt 50
scouter under helgen. Redan i början av oktober satte sig Ingemar och Johann ned för att
planlägga Jota helgen. Dagarna förflöt, tankar avlöstes av idéer och helgen började ta form.
När det så var dagen D, alltså fredagen, var det uppsättning av psc-spåret som skulle hållas på
lördagen, riggning av mast med 10-15-20 beam, uppställning och ihopkoppling av riggar och
testkörning av hela utrustningen. Dessutom hann vi med årets Jotabygge innan det var dags
att knoppa på lördagsmorgonen. När klockan slog 09.00 lördag förmiddag stormade det in
patrullscouter och ledare ifrån de tre kårerna. Snabbt drog vi den informationen som
patrullscouterna var i behov av, d.v.s. lite radiovett, patrullscoutspåret och helgens
förhållningsregler. En kort paus innan resten av kåren dundrade in var nog välbehövt. Årets
Jotainvigning sköttes snyggt och alla scouter lyssnade gemensam till denna på undervåningen.
Direkt efter invigningen fick Ingemar –SYQ ta hand om incheckningen medan undervåningen
dammades av för att rymma alla spelsugna och umgängesglada scouter. Dessutom skickades
alla psc ut på spåret, så att juniorerna kunde få erövra radioapparaterna för några timmar.
Framåt kvällen när juniorerna flytt hem och patrullisarna också fått komma fram till
radioapparaterna började det vattnas i allas munnar. Naturligtvis var det den årliga pizza
middagen som lockade. Disco och filmkväll kompletterade kvällens radiokörande.
Söndagen började som så många andra. Uppväckning och uppvaknade, frukost
och sen, naturligtvis, lite radiokörande. Dagen kom att sluta ganska tidigt för alla scouter,
klockan ett. Detta så att alla skulle hinna hem och äta lunch, istället för att trötta spendera
denna i scoutlokalen, där alla radioamatörer fortfarande skulle ha fullt sjå med att plocka ihop
all utrustning. Men innan vi alla skildes åt efter en återigen mycket trevlig helg med blandade
aktiviteter åt vi ett gemensamt förmiddags fika bestående av tårta! Mycket smarrig avslutning
av helgen. Vi ses och hörs igen nästa år!
73 88 de SKØSI – Ösmo scoutkårs radioamatörer
Fler bilder från Ösmo finns i bilagan med bilder!
Horns scoutkår NSF
Kår och förbund:
Anropssignal under jotan: SK7CN/5
Antal deltagande scouter: 9 st.
Deltagande sändaramatörer:
Länder vi haft kontakt med:

Horns scoutkår NSF

SM5YMT, SM5YAJ, SM5NJG, SM5OUU,
SA5ADE, SM7VRJ
Sverige, Pakistan, Danmark, Saudiarabien

Vi var med både på Jotan och Jotin men eftersom det blev krångel med datorerna på
fredagskvällen, så var det JOTA:n som gick bäst. Vi hade 36 kontakter och fick tag på alla
koderna. Vi hade också andra aktiviteter med radio under helgen; såsom flaggplockning med
förbundna ögon och ”stads”-orientering. Vi provade också på telegrafering. En kul helg med
det hade varit roligare om även JOTI:n fungerat hela helgen.
Se fler bilder från Horns scoutkår i bilagan med bilder!

JOTA-rapport 2005, 8S4SP, Seniorscout Patrull Svampen M.fl.
Årets JOTA blev en premiär för oss scoutledare, Senior / Roverscouter som för ungefär ett år
sedan klarade proven och fick våra signaler. Vårt jota QTH var Fellingsbro SMU scouts lokal
i missionskyrkans källare. Vi var en blandad grupp från Frövi, Fellingsbro och Vintrosa SMU
kårer. Vi var ca 20 scouter och flera nyfikna som undrade vad vi sysslade med.

Efter många telefonsamtal och jagande utav riggar, antenner mm så var det äntligen dags.
Antenner riggades, stationerna provades och den 14/10 kl. 19,00 kördes dom första allmänna
anropen på 2m med 8S4SP som är våran Seniorscout Patrulls specialsignal i allmänhet men
som även kommer att funka som läger signal i vårat område.
Allt eftersom helgen fortskred så blev det fler och fler QSO:n, men problemen med test
körande på angivna scoutfrekvenser spolierade flera QSOn med Holland, England som
exempel på stationer där vi började etablera kontakt men blev överkörda av test stationer och
därmed tappade kontakten. Det var även små problem med kablar, antenner, nätaggregat mm.
som löstes allt eftersom de uppstod och stämningen var på topp, då vi scouter möter problem
med ett glatt humör. De scouter som inte körde radio var fullt upptagna med att klura på årets
JOTA-pussel, eller så hade de det bara trevligt.
Vi hörs väl på jotan 2006 ?
Utrustning:
HF. Yaesu FT-7 20W, Icom 703 10W,
2 st. G5RV 10 - 80 m , 2 st. tråddipoler.
VHF. Alinco DR-605 50W , + ett antal olika
handapparater på 2 m och 70 cm banden.
3 st. slimjim 2 m, 1 st. 7/8 2 m & 70 cm.
Statistik:
Kår: Fellingsbro SMU
Anropssignal: 8S4SP
Scouter: c:a 20
Länder: Sverige, Norge
Scouter med egen Signal
Namn:

Signal

Förbund

Lasse Dammström
Jesper Larsson
Joakim Nilsson
Johan Nilsson
Mattias Dammström

SM4MOZ
SA5AAV
SA4AAW
SA4AAX
SA4ABH

SMU
SMU
SMU
SMU
SMU

Deltagande Sändaramatörer
Namn

Signal

Henning Hansen
Andreas Henriksson

SM4MPC
SA4ACH

Representerade kårer
Fellingsbro SMU
Frövi SMU
Vintrosa SMU

73 från 8S4SP / SA5AAV Jesper Larsson & SM4MOZ Lasse Dammström
Se fler bilder från Frövi scoutkår i bilagan med bilder!

Se även de radioscoutartiklar som har funnits i tidningen QTC
under hösten/vintern 2005/2006.

