
CQ CQ CQ JOTA - JOTI 
Det er OV4JAM/J 

calling CQ 
Så er det tid til JOTA / JOTI igen. Vi skal på verdensspejderlejr. Vi skal ikke rejse 
langt, nej stedet er spejderhuset på Frederiksberg.  
 

Men hvad er JOTA / JOTI? 
Bogstaverne står for Jamboree On the Air og Jamboree On The Internet. Det er en 
tilbagevendende begivenhed, som alle verdensspejdere har mulighed for at deltage i. Det er ikke 
ved at mødes ansigt til ansigt, nej det er ved hjælp af amatørradioer og computere. Og der 
snakker / skriver man sammen og høre om deres spejderliv. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tid: Lørdag d 15. oktober. Kl. 09.00 til søndag d. 16. Kl. 14.30  
Sted: Spejderhuset, Smedevej 34 – Sorø 
Telefon: NØDSTILFÆLDE 40 16 56 58 
Medbring: Almindelig udrustning til overnatning på gulv i en hytte. Spisegrej. Hvis i har en 

bærbar computer, så ta den med. 
Pris: 175 kr. (det er til mad, elektronik og mærker) 
Tilmelding: Pr. SMS til 40165658 søndag 2-10 eller i postkassen Solbakkevej 9, sammen med 
pengene 
Kage: Hvis du har lyst til at bage en kage, kan du skrive det. Sidste gang var der så mange, 

dejlig, så vi ikke kunne nå at spise det hele. Lederne vil give besked om vi vil tage i 
mod tilbuddet. 

 
Da vi ikke har nogle internet i spejderhuset, efterlyser vi et mobilt internet. En hvor den tilgås trådløst. Vi 
skal bruge ca 4-8 GB over weekenden. Hvis det er noget vi kan låne så sms til 40165658 
 
Hvis der er nogle forældre der har lyst til at kigge ned, og se hvad det er, så er i 
velkommen. 
 
Vi glæder os meget til weekenden og håber vi bliver mange.   
 
Spejde Hilsen Lederne  
 
---------- Skær med din dolk! ---------------------------------------------------------- 
 
Jeg kommer ____ Jeg kan desværre ikke komme _____ 
 
Jeg hedder__________________________________  
 
og har afleveret penge ________ 
 
Jeg ville gerne bage en____________ til ca. _________ personer 
 
En af mine forældres underskrift ____________________________ 

- HF (80 – 10 M) 
- 2 M phone 
- RTTY 
- PSK 31 

 

- Computer med chat 
- SSTV 
- Elektronik 
-  

 


