Föreningen
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2018-10-20--21
Upptäckarscout, Äventyrarscout, Utmanarscout och Roverscout.
Inbjudan till JOTA-JOTI – Jamboree On The Air-Internet 2018
i Trollbäckens scoutstuga, Tyresö.
Nu är det dags för att träffas och umgås under temat radio och kommunikation.
JOTA-JOTI infaller alltid den tredje helgen i oktober, i år är det den 20-21:a oktober som gäller för den
61:e JOTA:n i ordningen. Som namnet antyder så är det scoutläger i luften. Helgen brukar aktivera
cirka 6 000 stationer med cirka 1,5 miljoner deltagare över hela världen, så det finns många att prata
med om man vill. Hur många scouter var det på ditt senaste Jamboree?
På plats hos oss erbjuds många olika aktiviteter med inriktning mot radioscouting, i ett centralt läge
med mycket bra kommunikationer. Vi håller till i Trollbäckens Scoutstuga, Fornuddsvägen 63.
Kommunalt tas lämpligen buss 806 eller 807 från Gullmarsplan till Trollbäcken Centrum, varpå det är
ca 850m att gå genom villaområdet.
Aktiviteter
Vi börjar med att gemensamt prata om radioscouting och vilka
aktiviteter vi bjuder på under denna helg.
Därefter får ni möjligheten att prata radio med andra
scouter i Stockholm, Sverige eller varför inte i hela världen.
Ta chansen att träffa scoutkamrater runt om i världen på
ett sätt som ni annars aldrig kommer att kunna göra.
Utöver kommunikation med radio kommer det finnas
massor av andra aktiviteter att roa sig med. Varför inte testa på
geocaching där du får chans att leta skatter i skog och stad, eller
rävjakt där det är du som är jägaren i jakt på den pipande räven.
Det kommer också finnas möjlighet att få lära sig ett hemligt språk – morse. Snacka med kamraterna
utan att föräldrar eller bråkiga syskon kan förstå vad ni säger. Blir du så duktigt så du kan överlista
”telegrafisten” och få en riktig belöning?
Kvällen på lördagen avslutas med gemensamma aktiviteter för de äldre scouterna.
Det kommer bli en helkul helg med massor av aktiviteter och möjligheter att träffa scoutkompisar,
gamla som nya, både i luften och på marken. Många av våra aktiviteter är patrullbasereda för patruller
med 3 till 8 personer.
För Upptäckare:
Hela patruller med medföljande avdelningsledare är välkomna att besöka oss på lördagen den 21:a
oktober. Programtid cirka 2-4 timmar, lunch, efterrätt och eftermiddagsfika ingår. OBS ej övernattning! Se info nedan.
För Äventyrare:
Hela patruller med medföljande avdelningsledare är välkomna att besöka oss på lördagen den 21:a
oktober eller att vara med oss hela helgen. Om ni skall övernatta hos oss, se info nedan.
Utmanare och Rover:
Kom själv eller ta med hela Utmanar/Roverlaget. Ledaren får/kan ni lämna hemma om ni vill!
Om ni skall övernatta hos oss, se info nedan.
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För övernattande:
Ta med er utrustning för golvförläggning inomhus i stugan, begränsat antal platser, först till kvarn.
Endast övernattning för Äventyrarscouter och äldre.
Aktiviteter bedrivs både inom- och utomhus, så ta med kläder efter väder samt matkåsa. Avgiften för helgen
(lör-sön) blir 200 kr/person. Då ingår lunch med efterrätt, eftermiddagsfika, middag, kvällsmål, frukost och
enklare lunch på söndagen. Samt fri tillgång till alla programaktiviteter.
Avgiften ska finnas på föreningens PlusGiro, 55 47 21 -1, senast den 13:e oktober.
Alternativt kan du swisha till 070-520 01 75, Stefan Sagström.
Bindande anmälan sker via anmälningsformuläret på RadioScouters hemsida senast den 12:e oktober.
Incheckning sker mellan kl 09.00-09.30 på lördagen, därefter är det gemensam genomgång av helgen och
dem aktiviteter som finns, vartefter programpassen startar. Vi avslutar cirka 14.00 på söndagen.
JOTA-märke kan köpas/beställas, genom att betala 25 kronor på plats.
Dagbesökare:
Hela avdelningar/patruller eller enstaka dagbesökare som kommer på lördagen, vill vi att ni föranmäler hur
många ni är, så vi kan anpassa aktiviteten. Dagsbesöket kostar 75kr/person, då ingår lunch med efterrätt,
eftermiddagsfika och fri tillgång till alla aktiviteter. Aktiviteter bedrivs både inom- och utomhus, så ta med
kläder efter väder samt matkåsa.
Avgiften ska finnas på föreningens PlusGiro, 55 47 21 -1, senast den 12:e oktober.
Alternativt kan du swisha till 070-520 01 75, Stefan Sagström.
Scouter från Trollbäckens Scoutkår betalar 50kr/person.
Bindande anmälan sker via anmälningsformuläret på RadioScouters hemsida senast den 12:e oktober.
För hela avdelningar/patruller vill vi ha namn på samtliga scouter samt namn och mobilnummer till ansvarig
ledare som följer med patrullen.
Incheckning sker mellan kl 09.00-09.30 på lördagen, därefter är det gemensam genomgång av helgen och
dem aktiviteter som finns, vartefter programpassen startar. Vi avslutar cirka 16.00 på lördagen.
JOTA-märke kan köpas/beställas, genom att betala 25 kronor på plats.
För dig som är intresserad av verksamheten men inte vill delta på aktiviteter eller måltider kan besöka oss
under lördagen mellan 10.00-16.00.
Anmälan:
Vi vill ha din anmälan senast fredagen den 12:e oktober via anmälningsformuläret på RadioScouters
hemsida. www.radioscouter.se
Glöm inte att betala in avgiften så att denna finns på föreningens plusgiro, 55 47 21 -1, senast 12:e oktober
(räkna med 3 extra bankdagar). Det går även bra att swisha till 070-520 01 75, Stefan Sagström.
Tänk på att det är begränsat antal övernattningsplatser, först till kvarn!
För hela avdelningar och patruller vill vi ha namn och mobilnummer till ansvarig kontaktperson samt namn
på samtliga scouter och vilken kår ni kommer från. I de fall där matallergier förekommer behöver vi även
scoutens namn tillsammans med allergin.
För att utnyttja de anmälda platserna i patrullen, så går namnen att byta ut om behov finns, då anmälan är
bindande och inga återbetalningar görs efter den 12:e oktober. Maila info@radioscouter.se senast torsdag
den 18:e oktober. Det finns inte möjlighet att ändra matallergier efter den 12:e oktober!
Åldersgrupper från Upptäckare och uppåt är välkomna som dagbesökare.
Tänkt på att det inte finns några parkeringsplatser tillhörande scoutstugan! Ett fåtal allmänna platser finns i
närområdet, men inget som garanteras. Vi rekommenderar att åka kommunalt i första hand, eller samåkning
i största möjliga mån.
Är du osäker på något eller har frågor om anmälan eller arrangemanget, hör av er till info@radioscouter.se
Välkomna önskar RadioScouter i Stockholm - SCØUT
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