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Inledning
I år var vi åter i Johannebergs scoutstuga vid sjön Mjörn. Härifrån har det genom åren
körts Jota många gånger men för oss var det nu andra gången.
Ett QTH som vi gärna återkommer till.
Vi var ca 30 personer som gästade stugan under helgen. En del radioamatörer som
årligen kommer och hälsar på och så Älvängens SMU-scouter, Bohus SSF samt
Johanneberg SSF.
Vi roade oss glatt och det blev en hel del radiokörande. Populärast bland scouterna
var nog de PMR stationer som vi hade lånat ihop. Läs även Martin Petterssons
rapport från vår Jota.
Ett STORT TACK till er alla, som gjorde JOTA 2007 till en minnesvärd helg.
Det totala antalet anmälda kårer var 59 st, varav 18 st skickade in Jotarapporten.
Till nästa Jota som pågår 18-19 oktober 2008 skall ni anmäla er senast den 6 oktober
2008 och det gör ni på www.jota.scout.se
Bästa radio- och scouthälsningar

Per-Olof Hansson, SM6SMY, E-post: sm6smy@ssa.se
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Invigningstalaren Fredrik Krantz
Invigningstal vid JOTA/JOTI 2007

Scoutkamrater,

Jag heter Fredrik Krantz och är ordförande i Svenska Scoutrådet. Jag är 40 år och är också patrulloch seniorscoutledare i Lunds Scoutkår. Det är roligt att prata till alla er som lyssnar eftersom det är
ett speciellt år i år.

I år fyller scouting som idé 100 år. Det är 100-år sedan rörelsens grundare Lord Baden-Powell
samlade ett gäng pojkar på Brownsea Island. Där fick pojkarna prova på att arbeta i patruller, lära
sig mer om naturen och leva lägerliv. De fick prova scouting i praktiken och det visade sig att
idéerna höll. De idéerna är idag scoutings värdegrund. Scoutrörelsen har vuxit och spridit sig över
världen men värdegrunden är fortfarande densamma då som nu, i Sverige och i andra länder.

Tänk er 100 år. Visst är det svårt att föreställa sig. I våras var jag på en begravning där personen var
99 år när hon dog. Prästen tog just upp allt som hänt under hennes levnad – den första T-forden
(1908), den första Volvobilen (1927), två världskrig, bildandet av FN (1946), den första TVsändningen, månlandningen, datorer och Internet. På samma sätt är det med scoutrörelsen, vi har
också upplevt alla dessa förändringar i Sverige och i världen. Vad vi gör i scouterna har också
förändrats men sättet vi gör det på utgår fortfarande från scoutmetoden och scoutings värdegrund.
Det är vår trygghet när vi skall möta framtiden.

Scouting är en värld av möjligheter!
Varje gång jag träffar andra scouter – hemma i scoutkåren, runt om i Sverige eller någonstans ute i
världen blir jag påmind om scoutrörelsens fantastiska möjligheter.
Jag är stolt över att vara med i en rörelse som har som mål att skapa en bättre värld genom att ge
unga människor möjlighet till personlig utveckling utifrån sina egna förutsättningar. Extra roligt är
det när jag själv får se det på nära håll bland mina egna patrull- och seniorscouter.
Det är roligt att se dem växa under scouttiden, se dem ta ansvar för sig själv och andra och att se hur
samarbetet i patrullen blir bättre hela tiden.

Scouting är en skola i ledarskap. I scouterna får unga människor öva sig i ledarskap och i att ta
ansvar för sig själv och andra. Scouten utvecklas som individ genom samarbete, ömsesidigt lärande
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och gemensamt ansvarstagande. Genom friluftslivet möter patrullen utmaningar som uppmuntrar
till samarbete och kreativ problemlösning samtidigt som det inspirerar till ansvarstagande för natur
och miljö. Genom att tidigt öva ledarskap lär sig scouten att bli en ansvarsfull och trygg ledare – i
patrullen och i samhället. Det ledarskap som lärs ut och tränas på i scouterna är lyssnande och
stödjande där ledarens uppgift är att släppa fram individen och ge dem verktyg för att fatta beslut
och genomföra dem.

Scoutrörelsen skapar möten mellan människor – för diskussion, erfarenhetsutbyte och lek men
också möten som leder till livslång vänskap. Scoutrörelsen är en internationell rörelse som finns
över nästan hela världen. Jag har varit på många utlandsresor inom scouting men ett av mina bästa
minnen av internationell scouting är ändå från Sverige. Sommaren 1996 var Sverige värd för
World Moot, ett läger för unga ledare från hela världen. Till Sverige och Värmland kom scouter
från 80 länder, unga människor som ville uppleva äventyr, skapa nya vänner och förhoppningsvis
bidra till en bättre värld. Jag minns speciellt en kväll när vi hade fest på området – att stå och se alla
dessa länder roa sig tillsammans, då slog det mig att vi verkligen är en fredsrörelse. En rörelse som
vill överbrygga hinder och se människorna bakom fasaden eller etiketten. Genom detta tror jag att
vi är med och bidrar till en bättre värld globalt men också bidrar till ett bättre samhälle i Sverige.

På samma sätt som vi träffas på läger så träffas vi under den här helgen via radio eller över Internet.
JOTA genomfördes för första gången för 50 år sedan och har sedan dess varit en tradition för
många inom scouting. Det är spännande att sitta och lyssna och leta efter gamla och nya vänner i
etern. Just att träffas och ha roligt är en viktig del i scouting oavsett
om det är Jamboree i verkligheten eller via radio eller Internet –
målet är detsamma att lära känna andra, prova sina färdigheter och
kanske bli utmanad och våga något nytt som t.ex. att prata på ett
främmande språk.

Med detta förklarar jag JOTA och JOTI 2007 för
invigt och önskar er alla en fortsatt trevlig helg och
många nya scoutkontakter.
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Från Berne Svensson
Påarps och Mörarps JOTA/JOTI

SK7TF
Vi Påarp kom upp på fredagen till Stugan ”Grankulla” som ligger på Söderåsen inte så långt ifrån
Åstorp.
Vi hade bestämt att vi skulle sova i tält, fredagens aktiviteter var att sätta upp tält, koppla in
radioapparaterna, senare på kvällen så grillade vi korv, mumms…
På lördags morgonen kom vår bästis kår upp Mörarps Scoutkår, vi fick även fint besök på
förmiddagen, Fredrik Krantz ordförande i Svenska Scoutrådet kom på besök.
Fredrik kom för att han skulle hålla invigningstalet för den svenska invigningen via kortvågsradion.
Vid middagstid skulle vi prova på något som hete Geokatching.
Vår uppgift var att med hjälp av en gps hitta en massa utlagda skatter på Söderåsen, det var kul fast
att det tog tid.
Sedan så pratade vi med en massa scouter på 2- meters radion, några provade på kortvågsradion, det
var spännande.
Vi skulle prova på JOTI också men det var något strul med chatten vi blev bara utkastade där
ifrån…men vi får prova på nästa år kanske.
Sammanfattat så var det en otroligt rolig helg, bra kompisar och en massa spännande makapärer
man fick prova på, och ni som aldrig provat på detta…..GÖR det….
Vi vid pennan: Jacob, Martin, Ludde och Linnea,

Från Peter Tjäder
Under helgen samlades scouter ledare och sändareamatörer på Ransbergs Herrgård, ca 55 km norr
om Karlstad. Där vi körde JOTA med hjälp av KSA, Karlstads Sändare Amatörer, och deras gamla
signal SK4AV. Totalt kom det 52 scouter, ledare och sändaramatörer från Värmlandsscoutdistrikt
av Nykterhetsrörelsens scoutförbund. Trots att inbjudan även gått ut till kårer i angränsande län och
andra förbund så var det endast från NSF-Värmland som det kom deltagare.
Scouterna som kom på besök fick prova på morsesignalering, kortvågsradio, jaktradio som vi har en
egen frekvens på. Förutom detta gjorde ledarna prov med PSK31 och att köra crossbands repeater.
Vi deltog även i JOTI aktiviteten.
Besökande sändareamatörer: SM4HBG (NSF), SM4KJN, SM4MWY, SM4PCF, SM4UWD
SM4VJG – jotaansvarig i distriktet (NSF)
I loggboken för kortvågsbanden syns länder som Sverige och Norge via SSB och Tjeckien och
Ukraina på PSK31
Vi ser nu fram emot nästa år. 73 & 88 hälsar SK4AV genom Peter SM4VJG
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Från Peter Lundberg
Hej!
Årets JOTA var den första som arrangerades i vår kår som bildades för fem och ett halvt år sedan.
Vi fick hjälp av radioamatören Stefan Wenegård (SM5NCQ) som satt upp sin utrustning i
Kyrkliden i Slaka.
Vädret var perfekt och dipolantennen hissades upp i en flaggstång. Slaka ligger på en ås och
mottagningen var ypperlig. Dessutom hängde vi upp en wireantenn i en björk och den kopplades in
på en TRIO 9R59DS mottagare för att lyssna på kortvågsbanden. Femton scouter inklusive några
ledare deltog i vår JOTA.
Sammantaget gick JOTA väldigt bra och det var aktivitet under hela lördagen.
73, Peter
Kår och förbund:

Hanekinds scoutkår (http://hanekinds.scoutkar.nu) (SSF)

Anropssignal under Jotan:

SM5NCQ

Antal deltagande scouter / ledare Femton scouter plus Stefan Wenegård
under Jotan:
Stefan Wenegård SM5NCQ
Deltagande sändaramatörer:
(ange signal)
Scouter med egen signal, samt
deras förbundstillhörighet:
(ange signal)

Peter Lundberg SM5IOK (SSF)

Länder ni haft kontakt med:
(Obs!
Sverige, Norge, Danmark, Oman, USA
Helst landsnamn inte bara prefixet)

Från Nicklas Johansson
Kår och förbund:

Lessebo Scoutkår, Svenska Scoutförbundet

Anropssignal under Jotan:

SK7YU

Antal deltagande scouter / ledare 14 scouter och 8 ledare
under Jotan:
Deltagande sändaramatörer:
SM7MXP
(ange signal)
Länder ni haft kontakt med:
Sverige, Norge och Holland
(Obs!
Helst landsnamn inte bara prefixet)
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Från Jan Stigell
Kår och förbund:

Scoutkåren Vikingarna, SSF Stockholms Scoutdistrikt

Anropssignal under JOTAn:

SM0WHH

Antal deltagande scouter / ledare 14
under JOTAn:
Jan Stigell, SM0WHH
Deltagande sändaramatörer:
(ange signal)
Scouter med egen signal, samt
deras förbundstillhörighet:
(ange signal)

Jan Stigell, SM0WHH
Scoutkåren Vikingarna, SSF

Länder ni haft kontakt med:
Sverige, Spanien, Malta, Portugal, England, Estland,
(Obs!
Brasilien, Frankrike (ej JOTA)
Helst landsnamn inte bara prefixet)

Egen text om JOTA-helgen:
Upprättade såväl random-wire via Icom AH-4 autotuner som en G5RV via manuell tuner. Egen
station IC-746 plus lånad IC-729 för HF, och därtill egen IC-2100 för 144 MHz FM. Pga
glappkontakt i AH-4 hördes vi mycket dåligt vid incheckningen, men det rättades till under dagen.
En 5/8 restes på en civilförsvarsmast för 144 MHz. Med antennlinorna spända mellan lämpligt
placerade träd plus en flaggstång i mitten på G5RV-antennen, samt 2m-masten placerad bredvid
scoutstugan hade vi en liten behändig station där man kunnat köra minst tre amatörer samtidigt.
Både scouter (psc/ssc) och ledare verkade intresserade av hur relativt enkelt man vid behov kan
upprätta en sambandsplats för såväl lokal- som fjärrkommunikation. En ledare samt ett par scouter
funderade på att börja plugga till cert för nästa JOTA!
Som alltid, vare sig det gäller fiske eller JOTA, har man alltid ”de som slet sig”, och i vårt fall
hörde vi några intressanta stationer. Tyvärr var det fler som hörde dem, så det var en hyfsat massiv
vall som blockerade ST100K i Khartoum i Sudan, plus både Azorerna och Saint Helena. I alla fall
var det några intresserade som till och med vågade prata ”utrikiska” och även bokstavera vår
stationsplats. Få se om de kan lockas med vid något tillfälle innan nästa JOTA.
73 de
Jan/SM0WHH
(med den mycket ”oscoutmässiga” bokstaveringen
Single Malt Zero Whisky Hic Hic!)
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Från Martin Pettersson
JOTA 2007
Årets JOTA helg ägde rum hos Johannebergs stuga Sjötorpet intill sjön Mjörn strax utanför Floda.
Vi började däremot med att 2 veckor innan dra en ny loop-antenn, då den gamla blåst sönder under
de sista årens stormar. Vi som jobbade med detta var jag- Martin (sm6uoy), P-O (sm6smy) och
Sergej (sm6xsg). Efter ett par timmars slitande så fick vi ihop denna nya antenn med ett godkänt
resultat.
De kårer som deltog i år var förutom JOA SSF, även Bohus SSF samt Älvängens SMU kårer.
Den klubbsignal som användes under helgen var som vanligt SK6DQ
Vi var som mest under lördagen 25 talet personer, även några andra besökande radioamatörer är
medräknat i detta. Vi började redan så smått på fredagen med att rigga upp våra radiostationer på
dels 80m och dels 2m/70cm riggar. Vid testkörande på kvällen funkade utrustningen utan större
problem. Det som förvånande lite var att inga 70cm repeatrar gick till oss. Ett mindre gäng av
scouterna anlände redan på fredagskvällen, då var det mest att fixa i ordning sina egna saker och lite
småprat inför lördagen.
På lördag morgonen kom resten av scouterna i tid för att vara med på invigningen. Då vi var
huvudstationen i Sverige var det ju lite extra att få vara med på platsen när vi använde signalen
SK6JAM. Sällan har så många scouter i ett litet utrymme varit så tysta som under själva
invigningstalet! Sedan varvades det med radioprat och utomhusaktiviteter för att frampå kvällen ha
ett lägerbål med korvgrillning som avslutning. För att scouterna skulle få årets JOTA märke var
kravet att de pratat med minst en person via antingen 80m eller 2m bandet. Det blev en del radio i
olika former resten av lördagen, dels 2m, dels 80m och dels PMR radio för lek runt huset. Leken
bestod bl.a. av skattjakt. Scouterna jobbade två och två med att ställa de rätta frågorna så att man
kom fram till skatterna som var utplacerade. Frågorna de ställde var sådana att lekledaren bara
skulle svara ja eller nej på. Detta var uppskattat av de flesta vilket resulterade i att vi även gjorde det
en stund på söndagen.
När det närmade sig middagstid för oss kom det ett telefonsamtal från en som var på väg att besöka
oss, att han kört fast med sin bil på grusvägen någonstans, så det var bara för några av oss att ge oss
iväg och leta reda på bilen. Det visade sig att han kommit dryg 2km fel och förbi oss. När vi väl
kom åter hade ju maten redan kallnat så tack och lov att det finns mikrovågsugnar för vi var rejält
hungriga efter en redan lång dag!!
Även senare på kvällen blev det lite radiopratande för några av scouterna, det var mest prat på 2m
bandet då med ett par andra JOTA stationer i vår närhet. På söndagen började vi fundera lite på
varför det hördes många repeatrar i vår närhet men vi lyckades aldrig komma in på någon förutom
de allra närmaste. När vi mätte uteffekten visade det sig att det bara var 2-3 W ut !!
Varför radion slutade att fungera vet vi fortfarande inte, kanske kan det vara drivtransistorn som
lagt av, så nu blir det paket till radiodoktorn för att laga patienten! Det blev en lite trist avslutning
på en annars så lyckad helg. Det blev ca 30 talet kontakter vardera på både 2m och 80m körda. Mest
långväga kontakten på 80m blev Schweiz, huvudscoutkontoret med signal HB9S
Förhoppningsvis blir det även ett samarbete mellan de olika förbunden för oss även nästa år!!
SM6UOY – Martin
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Från Andreas Jonsson
Kår och förbund:

Enköpings Scoutkår, SSF

Anropssignal under Jotan:

SM5FTH

Antal deltagande scouter / ledare 38 scouter / 6 ledare
under Jotan:
SM5FTH Lars-Erik Thor
Deltagande sändaramatörer:
(ange signal)
Scouter med egen signal, samt
deras förbundstillhörighet:
(ange signal)

SM5FTH Lars-Erik Thor, SSF

Scoutkårer som besökt er:
(kårnamn och förbund)

Håbo Scoutkår, SSF
Slottscouterna, SSF

Länder ni haft kontakt med:
Sverige, Norge, Finland, Ryssland, Italien, England,
Bulgarien , Rumänien.
(Obs!
Helst landsnamn inte bara prefixet)

Lokalen var Vallby radiostation en bit utanför Enköping.
Deltagarna var patrull och senior scouter.
Kringaktiviter var även Morse, JOTI, Filminspelning med scouttema, gestalta olika
saker på foto och en del chiffer klurigheter.

Bilder från Jota helgen
Lars-Erik Thor med ett gäng scouter framför radion.
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Vissa orkade inte hålla sig vakna i väntan på någon att prata med under söndagen.

Vi hade även joti, här chattas det för fullt.
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Från David Hederskog
Kår och förbund:

Tollereds scoutkår Älvsborgs södra scoutdistrikt SSF

Anropssignal under Jotan:

SM6YVI

Antal deltagande scouter / ledare 20 st
under Jotan:
SM6YVI, SM6RXZ, SM6NYJ
Deltagande sändaramatörer:
(ange signal)
Länder ni haft kontakt med:
Sverige, Norge, Danmark, Finland, Portugal, Italien,
(Obs!
Frankrike, Stor Britanien, Via IRLP Sydafrika, Australien
Helst landsnamn inte bara prefixet)

Efter ett års uppehåll var det återigen dags för jota. Med fullladdade bilbatterier och riggar i
toppskick var vi förväntansfulla - hur ska det gå? När vi satt upp antennerna i mörkret å testkört HF
banden gick vi till sängs för att vara så utvilade som möjligt till lördagen och invigningen av jotan.
När dagen åter grydde så sätter vi upp ytterligare en antenn för HF Banden samt förbättrar den
antenn vi satte upp under fredagen och vi blir precis klara till invigningen.
Så nu var det bara att prata så mycket man orkade med alla JOTA stationerna och andra
radioamatörer, De flesta kontakterna genomfördes på kortvågen men även 2-metersbandet var
aktiverat. Sammanlagt genomfördes ca: 25 qson, uppskattat av scouterna var att vi kunde använda
oss av irlp och på det viset prata med nästan hela världen.
Det blir förhoppningsvis jota även nästa år nu har man fått ett antal intresserade scouter. Det är
oftast lättare att få med andra om man har ett par som vet vad det hela är för något.
73 de Tollereds scoutkår gm David, SM6YVI

Från Bengt Åstedt
Kår och förbund: Bergkvara ,SSF
Anropssignal: SK7RI
Antal deltagare: omkring 20
Deltagande sändaramatörer: SM7PIK Bengt, SM7XWM Christer
Scouter med egen signal: SM7PIK Bengt
Länder vi hade kontakt med: Sverige, Norge, England, Portugal, Frankrike,
Schweiz, Italien, Rumänien.
Kommentar: Bra konditioner på 80 m. och 20 m. mot Europa.
På söndagsförmiddagen mycket QSB på och omkring den nya
scoutfrekvensen.
Lite mindre deltagare i år, av lite olyckliga omständigheter, men de
de som var på på plats hade roligt med direktkontakter på FM och
sedvanlig övernattning.
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Från Ubbe
Inledning
I år hoppas vi att en ny trend har startat, JOTA & JOTI, här på Gotland. Nytt QTH i Visby SMUs
lokaler. Bra lokaler, enkelt att sätta upp utrustning, bredband finns i lokalerna och enkelt för alla
scouter och scoutförbund att ta sig till lokalen. Bra ”förutsättningar” helt enkelt. Vi lovar att bättra
oss med inbjudningarna tills nästa år, istället för en vecka innan till att påverka dem redan nu!
Vi var 16 SMUare och 1 KFUK-KFUM scouter och ledare som deltog under JOTA & JOTI 2007.
Vi har inte glömt vår hjälte radioamatören Arne SM1MUT som bidrog med antenner, radio och
riktig scoutanda.
JOTI
Till JOTI hade vi 4 datorer som vi använde oss av för att prata med scouter från hela välden. Några
av de scouter vi pratade med var Masha 20 årige och Marina från Moskva, Ryssland, 12 årige Jaffa
och Kristoffer från vårt grannland Norge, Jyllin 21 år från Danmark och en 18 årig tjej från
Sydafrika.
JOTA
Vi hade trevligt bakom micken vid radion, inga problem att finna andra som vill prata med oss. Det
som inte gick så bra var invigningstalet på JOTA, som hördes med sin frånvaro. Kan bero på att vi
hade signalbrus på 7 av en skala på 9, hela tiden.
Avslutningsvis åkte vi ut på hajk på Syssneudd och övernattade i en kall lada, som tur var så
överlevde alla.
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Signal
SM1TDE
SM5NCQ
SK0SI
SM1LPX
SM1CIO
SM5OUT
SK5KX
SK7RI
SK7JD
SA7AGE/5M
SK0YY
GB50EVS
SK4AO
SK7YU
GB50SF
7S0SRS
SM5CBV
SK6LK
8S4SP
LC9SIA

Förbund

SSF

Kår
EJ SCOUT
Hanekinds scoutkår
Ösmo Scoutkår
EJ SCOUT
EJ SCOUT
Köpings scoutkår
Kisa Scoutkår
Bergkvara
HUMMELSTADSCOUTKÅR
scout?
Handens Scoutkår

SSF
SSF

Kopparbergets Scoutkår
Lessebo Scoutkår

Haninge
Serwood
Falund
Lessebo

SSF
SSF
SSF
SSF

Södertörns Radioscouter
Älta Scoutkår
Sandared
Enköpings Scoutkår

Södertälje
Älta
Sandared
Fellingsbro

SSF

SSF
SSF
SSF
NSF

QTH
Slake
Ösmo

Köping
KISA
Bergkvara
ANKARSRUM

PS SM1TDE skrev om oss på hans blogg
Jamboree On The Air på lördag Publicerat tisdag 16 oktober 2007 19:27

På lördag den 20 oktober är det dags för Jamboree On The Air (JOTA) - scouternas stora årliga
radioaktivitet. Från Visby SMU scoutkår på Tjelvarväg 4 aktiveras SK1BL av Arne/SM1MUT,
Pontus/SM1YRI samt Urban/SM1TQF. Kul initiativ!

JOTA:n invigs kl. 0830z på 3690 kHz SSB.
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Mer information kan säkert fås direkt från grabbarna, se även http://joti.scout.se/

Räkna med att jag tittar förbi med kamera och anteckningsblock!
JOTA med SK1BL från SMU Visby Publicerat lördag 20 oktober 2007 12:38
Jag gjorde under förmiddagen ett besök hos SMU i Visby varifrån det idag körs JOTA med deras
scouter. Arne/SM1MUT ihop med Urban/SM1TQF leder verksamheten som pågår ett par timmar
till. När jag var förbi så var en 5-6 scouter på plats och de var aktiva både på radion (JOTA) samt
Internet (JOTI).

SSB-delen på 80m var rätt välbefolkad med JOTA-stationer; bl.a. loggades och utväxlades JOTAkoder med SK5KX, SK0SI, SK0YY samt 7S0SRS när jag var på plats. Kalle/SM1LPX samt
Totte/SM1CIO ropade också in. SM1TDE visade sig vara övningens första QSO.

Riggen var Arnes IC-751 med en FD-4 upphängd i trädgården.

På bilden sitter scouten Nils vid radion, TQF i scoutskjorta, MUT civilklädd.

Från Tommy Särnblad
Kår och förbund:

Köpings Scoutkår

Anropssignal under Jotan:

SK5OUT

Antal deltagande scouter /
ledare under Jotan:
Deltagande sändaramatörer:
(ange signal)
Scouter med egen signal, samt
deras förbundstillhörighet:
(ange signal)

30

Länder ni haft kontakt med:

Norge, Nederländerna, Belarus, Belgien, Sverige

SM5DKJ B-O, SM5UUP Tommy

SM5UUP Tommy Särnblad, SSF

Om brukligt så hade kåren en hösthajk den här helgen. Vi åker ut till vår stuga i Kröcklinge utanför
Köping. I stugan finns inga bekvämligheter så allt är fältmässigt. Vi har ett 30kW elverk för
strömförsörjning och ett 3modem för JOTI. På plats finns även en horisontell loopantenn med 20
meters sida. Vi delade in alla scouter i grupper som fick komma in och prata i radion och
chatta/prata på Internet. Det var väldigt mycket aktivitet i Norge och i Nederländerna. Via
TeamSpeak hade vi kontakt med länder som Oman, Italien, Nederländerna, Norge, Tyskland med
flera.
Helgen avslutades med att SM5SVM Hans och SM5EZM Leif från Västerås Radioklubb kom till
oss och visade hur rävjakt gick till. Det var ett mycket uppskattat evenemang av scouterna. Ett stort
tack!
SM5UUP Tommy Särnblad
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Från Thorsten Andersson
Kår:
Norbergs scoutkår SSF
Signal:
SK5JV/5
Deltagare:
17 scouter och 2 ledare deltog
Radioamatörer:
SM5ILE, SM5IMW, SM5CAH
Länder vi pratat med: Sverige, Schweizt, Ungern. Österrike, Ryssland, Storbrittanien, Frankrike,
Belgien, Serbien.
Närradion var närvarande och intervjuade flera av oss Jotadeltagare. Vi har varit aktiverade både på
JOTA och JOTI.
Amatörradion aktiverades med nästa alla trafiksätt CW, SSB, SSTV både analog och digital,
RTTY, PSK31 m.fl.
Använde programmet MultiPSK i datorn där de flesta trafiksätt (Moder) kan köras.
Försök att lösa Jota pussle gjordes också.
MVH Thorsten SM5ILE från Fagersta Amatörradioklubb och Norsbergs scoutkår.

Från Nils Linder
Hej!
Här kommer rapporten från årets JOTA från Hässelby Strands sjöscoutkår.
Vi hade i år återigen gjort en expedition till Blidö i Stockholms norra skärgård, varifrån vi under
perioden torsdag till söndag aktiverade i stort sett alla kortvågsband. Anropssignalen var som alltid
sedan 1973 SK0HS. Vi blev inte fler än tre scoutledare denna gång eftersom JOTA:n kolliderade
med andra aktiviteter för kåren. SM0JT och SM0MPV (se bild) skötte handhavandet av riggarna.
Konditionerna för sverigekontakter var utmärkta för en gångs skull och det var ovanligt många
scoutstationer som vi lyckades få tag på. Alla distrikt i Sverige finns med i loggen. Även med de
internationella kontakterna gick det ganska bra undantagandes syd- och nordamerika samt
Oceanien.
Vädret var också nådigt när vi satte upp och tog ned antennmasten (se bild). På masten monterades
en treelements trebandsyagi med rotor, som fick bära större delen av QSO-bördan, i synnerhet för
utlandskontakterna. Sammanlagt loggade vi 195 kontakter varav drygt 30 var scoutstationer.
De länder, som vi hade kontakt med, var Tunisien, Montenegro, Israel, Cypern, Nigeria, Algeriet,
Kroatien, Malta, Oman, Förenade Arabemiraten, Kina, Tyskland, Bosnien & Hercegovina, Spanien,
Frankrike, England, Nordirland, Skottland, Wales, Ungern, Schweiz, Italien, Bulgarien, Libanon,
Österrike, Finland, Tjeckien, Slovakien, Belgien, Nederländerna, Slovenien, Sverige, Polen,
Egypten, Kreta, Tchad, Benin, Europeiska Ryssland, Asiatiska Ryssland, Kazakstan, Ukraina,
Kanada, Hong Kong, Rumänien, Serbien och Makedonien.
Alltsomallt får vi nog anse att Hässelby Strands sjöscoutkårs fyrtiosjunde Jamboree on the Air var
ganska lyckad.
Nils Linder, SM0JT
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SM0MPV Mel i full aktion

SM0MPV har varit duktig med adertonmetersmasten
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Från Mats Gunnarsson
Kår och Förbund:

Ljungby SMU-scoutkår, SMU

Anropssignal under Jotan:

Sk/XN

Antal deltagande scouter/ ledare
under Jotan:

5 scouter, 3 ledare

Deltagande sändaramatör:

SM7BUA

Länder ni haft kontakt med:

Sverige, Norge

Kortfattad info
SMU-scouterna i Ljungby togs sig ut till Norrtorpa, ca 25 km öster om Ljungby där Svenska
Heathkitklubben har sin klubbstuga med stationer och antenner. Vi använde dock en IC 706Mkll
samt en dipol för 80 meter som skötte sig helt utmärkt.
Vårt deltagande i Jotan var under lördagen mellan 10-15. Vi lyssnade först till invigningen på 3690
kHz. Ungdomarna lyssnade intresserat, men kändes lite långt för en del.
Efter in checkningen som gick snabbt o smidigt kördes ett antal QSO med svenska och en norsk
Jota station.
Jag hade inbjudit lokaltidningen Smålänningen att skriva om evenemanget .En journalist dök upp
med panna och kamera och i måndagstidningen fanns en trevlig artikel om Jotan. Bra PR för saken!
Efter några timamr var det dags för att grilla hamburgare och baka lite bröd på den medhavda
”bautastekpannan”. Smakade helt makalöst gott innan vi återgick till radioschacket där vi tränade
lite telegrafi. Var och en av scouterna lyckades klara av att sända sitt namn, och än en gång visade
det sig att ” morse” är poppis bland scouter!.
Till sist körde vi lite lokal 2-meters trafik mellan en stationär station och en handapparat. En kul
och trevlig grej tyckte scouterna, som bestod av fyra killar och en tjej. Mathilda var äldst i gänget
och den som skötte mikrofonen med den äran vid våra Jota QSO:n.
Det kommer med all säkerhet att bli en fortsättning på Jota-körandet i framtiden från SMU
scouterna i Ljungby, alla var överens om det.
73 de Mats

SM7BUA
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Från Karin Thellman
Hej
Här kommer vår JOTA rapport:
Hummelstad kåren Förb. NSF
SK7JD/7
21 scouter och ledare.
4 radioamatörer SK7JD
Besök från Gamleby SMU
Deltagare från Västerviks NSF
För utom Sverige bl.a. England Norge Tyskland Slovenien
Totalt 38 kontakter.

Scouthälsning från Hummelstad genom Karin Thellman.

Från D Berglund
Kår och förbund:
Anropssignal under Jotan:

Tyringe scoutkår,snapphane scoutdistrikt,SSF
SK7DF

12 scouter & 5 ledare
Antal deltagande scouter / ledare
under Jotan:
Deltagande sändaramatörer: (ange Daniel Berglund SM7VNI,Peter Jönsson SM7KUS,
signal)
Scouter med egen signal, samt deras Daniel Berglund SM7VNI SSF.
förbundstillhörighet:
(ange signal)
Länder ni haft kontakt med:
Endast Sverige
Jota/Joti helgen genomfördes med övernattning på scoutgården, totalt var det 17 glada scouter som
medverkade.
Signalen aktiverades på 40m,80m,2m,70cm.
Bra initiativ att rikta deltagarna inom en viss del av 80m bandet, blev lättare att få kontakter med
andra svenska stationer.
För första gången så kunde vi ta emot öppningstalet utan att det drunknade i QRM.
Vi medverkade även som kommunstation i FROSSA nätet.
Vi körde med två Ic 735 på 40/80m och en delta antenn och en dipol för 80m. vi hade även två
stycken vhf igång.
Under lördagseftermiddagen körde scouterna ”radiostyrning” av varandra ute på byn.

Vid tangent bordet
Daniel ”Dalle” Berglund, SM7VNI, SK7DF
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Förbund och kår:NSF, Färjestaden
Anropssignal:SK7RN
25 deltagande scouter
Deltagande radioamatörer: SM7CRW, SM7WVG, SM7NJD
Reftele scoutkår från Värnamo besökte oss.
Länder vi har haft kontakt med: Spanien, Ukraina, Norge, Tyskland, Polen, Sverige.
Med vänliga hälsningar och 73 SM7NJD Åke ordförande SK7RN.
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Förbund och kår:Eksjö och Vetlanda scoutkårer SSF
Anropssignal:SK7KV
cirka 40 deltagande scouter
Deltagande radioamatörer: SM7XFD, SM7VIX, SM7ICN
Scouter med signal: SM7ICN, SM7VTX
Länder vi har haft kontakt med: Cypern, Brasilien, Norge, Ukraina, Syd arabien, Sverige.
Jotahelgen genomfördes som en gemensam hajkhelg för Eksjö ch Vetland scoutkårer. Jotan
genomfördes i Eksjö scoutkårs scoutstuga Skälsnäs cirka 1,5 mil SO om Eksjö.
Särskilt kan nämnas besöket av miniorscouter som fick prova på radiosändning via handapparater
och kommunikation mellan patrullerna.
En väl genomförd helg med många bra kontakter. Förberedelserna på platsen två veckor tidigare
genom radioamatörernas omsorg gav bästa förutsättningarna för en underbar hajk.

Än en gång TACK alla
som gjorde JOTA 2007
till ett oförglömligt minne!
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