JOTA-JOTI
21. – 22. oktober 2017
I år er det 60 år siden Jamboree On The Air ble arrangert første gang. JOTA er
et årlig arrangement som samler nesten en halv million speidere over hele
verden. Speiderne snakker sammen over amatørradiofrekvenser på
kortbølgenettet. JOTI er et arrangement med samme målsetning som JOTA,
nemlig at speidere over hele verden skal snakke med hverandre. På JOTI
kommuniserer speiderne derimot sammen over Internett.
Bli med på jamboree-on-the-air og
jamboree-on-the-internet, JOTA-JOTI
2017! Over 3000 norske speidere og
speiderledere deltar hvert år i denne
stormønstringen. I år som tidligere år
planlegger speiderledere fra flere grupper i
Sør-Rogaland å arrangere JOTA-JOTI.
Denne helgen hvert år samles speidere
rundt hele kloden foran PC-er og
radiosendere for å snakke sammen - både
via radiobølger og via Internet.

I løpet av JOTA-JOTI-helgen blir det vist
en del nyttige apper, så husk å ta med
oppladet mobiltelefon og spar litt av
mobildata-kvoten til denne helgen.

Aktiviteter:
• Snakk med speidere i Norge og i
utlandet via kortbølgeradio.
• Chat med speidere fra hele verden via
internett. (Vi bruker speidernes egne
chat-servere.
• Sambandstrening (VHF).
• Postjakt med GPS. Finn gjenstander i
terrenget ved hjelp av GPS og
satelittnavigasjon!
• Send morsemeldinger med ekte
morsenøkkel.
• Finn poster i terrenget ved hjelp av
radiopeileorientering - RPO
• O-løp
• Leirbål
• Åpen chatte-Club samt radiostasjon
lørdagskveld.
• Tur med innlagte oppgaver/aktiviteter Søndag

Deltakerene fra Bekkefaret ordner selv
mat og tar med telt for de som skal
overnatte. Dette avtales torsdag 19/10.

Noen av aktivitetene er planlagt slik at
dersom man deltar på aktiviteten for 2.
gang i løpet av helga så blir det da litt mer
avansert.

Bekkefaret KFUK-KFUM-speidere
Bankkonto: 3201.08.91115

Overnatting og mat:
Det er mulig å være med på dagsbesøk
eller begge dager og overnatte i telt. Det
blir leirbål lørdag kveld. De som bare
ønsker å være på dagsbesøk må komme
lørdag.

Café JOTA-JOTI:
Også i år blir det rigget cafe på
parkeringsplassen. Her blir det salg av
blant annet pølser, saft, vafler og kakao.
Cafeen har Vipps.
Priser:
Prisene er kr. 80,- pr. deltaker for
dagsbesøk og kr. 110,- pr. deltaker for
dem som overnatter. Dette samles inn av
en leder og betales samlet ved ankomst
på Horve 2.
Det går an å enten være med bare lørdag
eller både lørdag og søndag inklusiv
overnatting.
Målgruppe:
Aktivitetene er tilrettelagt for vandrerne (5.10. trinn) samt rovere. (Ikke egnet for
oppdager, stifinner.)
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Ta med:













Oppmøte:

Sovepose og liggeunderlag
Fullt klesskift
Varmt tøy: ullundertøy, varm genser,
lue og votter
Regntøy og vanntett fottøy
Toalettsaker (tannkost, tannkrem,
såpe, håndkle)
Speiderskjerf og -skjorte (dersom du
har)
Speiderkniv og lommelykt
Snop/snacks som du liker, maks. 30
kroner. (All annen mat blir kjøpt inn
felles.)
Kopp, tallerken og bestikk
Mobiltelefon i vanntett pose
Litt snacks eller penger til caféen

Bekkefaret KFUK-KFUM-speidere
Bankkonto: 3201.08.91115

Kl. 10.00 lørdag 21. oktober på Horve 2.
Se kart nedenfor.

Hjemreise:
Deltakerne hentes på søndag 22. oktober
kl. 13.00.

Påmelding:
Påmelding gjøres ved å sende en e-post til
post@rogalandspeider.no innen onsdag
17. oktober 2017. Husk å oppgi at du
hører til i Bekkefaret speidergruppe.
Kontaktpersoner:
Jone Guttelvik, mob. 958 75 345
Ove Helgeland, mob. 928 33 403
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