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         Bodø 10. september 2014 

  

Forhåndsvarsel om JOTA-JOTI arrangement i Bratten 

aktivitetsparks lokaler under JOTA-JOTI 2014. 

 

Undertegnede har sammen med gruppeleder i 1. Bodø speidergruppe, Karin 
Ljunggren, påtatt seg oppdraget med å gjennomføre et opplegg for speiderne i Salten 
Krets av NSF under årets JOTA-JOTI helg. I samtaler under Tett på 2014 med ledere 
fra KFUK-KFUM gruppene fra Salten ble det enighet om å invitere alle KFUK-KFUM 
gruppene i Salten med på arrangementet.  
 
I dag ble det avklart at vi får bruke MIND senteret på Bratten aktivitetspark til 
arrangementet. 
 
En av grunntankene med å lage et slikt fellesarrangement er at flere speidere skal få 
mulighet til å oppleve klassiske speideraktiviteter som ofte blir nedprioriter, da det 
trengs mye lederkapasitet til planlegging og gjennomføring. Derfor vil det ikke være 
et krav om at det følger med ledere fra de enkelte gruppene, men vi ber om at de 
lederne som har mulighet hele eller deler av perioden om å melde seg, slik at vi blir 
mange nok til å gjennomføre dette på en god måte. 
 
Vi ber om at de forskjellige gruppene snarest kommer med en kvalifisert gjetning om 
hvor mange speidere, rovere og ledere de regner med kan komme til 
kljunggr1@gmail.com , slik at vi finner ut om vi skal planlegge for 50 eller 150 
deltakere. 
 
Det vi vet er at vi har god kapasitet på trådløstnettet, og sitte/kontorplass til ca 100 
stykker i hovedrommet. 
 
Overnatting vil bli i telt for speiderne. 
 
Fleksibel ankomst fredag kveld/lørdags morgen. 

 
Felles varmt måltid på lørdag. 
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Vi jobber med å få på plass, radioamatører, og sambandsinstruksjon/trening i bruk 
av walkietalkie, radioalfabet, friluftsaktiviteter, frisbeegolf, klatring, radiobil, 
trafikksikkerhet eller lignende.  
 
Mer informasjon og en mer bindende påmelding vil komme (senest) i slutten av 
september, når vi har fått en oversikt over forventet deltakerantall og mulige 
aktiviteter. 
 

JOTA-JOTI 
 
JOTA og JOTI handler om kommunikasjon og speiderfelleskapet i hele verden.  
 
JOTA samler hvert år nesten en halv million speidere over hele verden. Speiderne 
snakker sammen over radiosendere på kortbølgenettet. Det kreves en egen 
autorisasjon for å kunne bruke en slik radio. Speidergruppene samarbeider derfor 
med en radioamatør. JOTA står for Jamboree On The Air. 
 
JOTI handler derimot om å kommunisere over internett. Vi benytter i et eldre 
chattesystem som heter IRC, men også andre gode tjenester på internett, som sosiale 
medier, radio, webcam, TV-sendeinger og annet. JOTI står for Jamboree On The 
Internet. 
 
Både JOTA og JOTI arrangeres og koordineres av verdensorganisasjonen WOSM 
World Organization of the Scout Movement) , men også medlemmer av WAGGGS 
(World Association of Girl Guides and Girl Scouts)er invitert til å delta. 
Arrangementet varer fra lørdag klokka 00:00 til søndag 24:00, lokal tid. I løpet av 
disse 48 timene kan du få kontakt med speidere over absolutt hele kloden, enten det 
er over radio, internett eller begge deler. 
 
JOTA arrangeres i 2014 for 57. gang, mens nyvinningen JOTI feirer i år 18 års 
jubileum. 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen for 1. Bodø speidergruppe av NSF 

 

 

Øyvind Pedersen 

actionswing@yahoo.com  

90692821 
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