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A-Ö lista                  JOTA-JOTI 2019 

Sammanfattning - Södertörns Scoutdistrikt och RadioScouter i Stockholm - SCØUT bjuder den 19-20 

Oktober in scouter i upptäckaråldern och äldre till årets JOTA-JOTI i Trollbäckens scoutstuga! 

JOTA-JOTI är ett internationellt evenemang där scouter över hela världen under tredje helgen i 

oktober samlas världen över för att ha en helg fylld av nya spännande äventyr och knyta nya 

kontakter över hela världen via radio och internet. 

Helgen kommer att vara fullspäckad med roliga aktiviteter för alla åldrar och både för dom med 

mycket och lite spring i benen, eller bara en chans att träffa både gamla och nya scoutkompisar. 

Upptäckarscouter och äldre är välkomna som dagsbesökare och äventyrsscouter och äldre är 

välkomna att övernatta under helgen 

Under helgen kommer du få prova på en mängd olika mer eller mindre radioaktiva aktiviteter. Vad 

sägs om att prata med andra scouter runt om i Sverige och världen, skaffa nya vänner via 

scoutchatten, utmana kompisarna i blindbocks-övningar, träna minnet i jättestort Memory, utklassa 

alla i Fia-med knuff, eller äntligen ta chansen att lära dig ett hemligt språk? Hos oss finns det något 

för alla, stillasittandes eller i full fart, ensam eller tillsammans. Tillsammans med över 1 miljon andra 

scouter runtom i världen är detta världens största Jamboree! 

Låter det kul? Här nedan hittar du vår A-Ö lista som innehåller massor av bra och praktisk info om 

helgen samt länk till anmälningssidan. 

 

Allergier – Om du har någon allergi ska denna anmälas i anmälningsformuläret. Vi kan ordna mat 

baserat på de vanligaste allergierna och specialkosterna. Annars tar vi kontakt för att hitta en 

passande lösning. 

Aktiviteter – Hos oss kommer du få prova på en mängd olika mer eller mindre radioaktiva aktiviteter. 

Vad sägs om att prata med andra scouter runt om i Sverige och världen, skaffa nya vänner via scout-

chatten, utmana kompisarna i blindbocks-övningar, träna minnet i jättestort Memory, utklassa alla i 

Fia-med knuff, eller äntligen ta chansen att lära dig ett hemligt språk? Hos oss finns det något för alla, 

stillasittandes eller i full fart, ensam eller tillsammans.  

Tillsammans med över 1 miljon andra scouter runtom i världen är detta världens största Jamboree! 

Anmälan – Sker senast 13/10 klockan 23.59 via anmälningsformulär på 

http://radioscouter.se/Anmalningsformular.html Anmälan kan ske senare för 

dagbesökare. Anmälan för övernattande är giltig först när betalning finns insatt på 

plusgiro eller Swish. 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.  

Avgift – Se ”hajkavgift” 

 

Till anmälan 
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Buss – Vi rekommenderar att man tar sig till oss med kommunala färdmedel. Det enklaste är att ta 

buss till Trollbäckens Scoutstuga, Fornuddsvägen 63. Sök på SLs reseplanerare. Närmaste 

busshållplats heter Bränneribacken, men flest bussar går till Trollbäckens centrum, ca 900m 

promenad från scoutstugan. 

Dagbesökare – Hela avdelningar, patruller eller enstaka dagbesökare som kommer på lördagen. 

Anmäl gärna i förhand, men det går också att dyka upp direkt på lördagen. Incheckning sker med 

fördel mellan klockan 09.00-09.30, men är möjligt även senare under dagen. Ta med egen mat och 

fika, bara övernattande deltagare får mat från arrangemanget. Medtag det som krävs för ev 

tillagning/värmning, ex stormkök. Finns ej möjlighet att låna något i köket. 

Hajkavgift – För övernattande deltagare som är medlem i en scoutkår i Södertörns Scoutdistrikt 

kostar det 100 kr, för övernattande deltagare utanför Södertörns Scoutdistrikt kostar det 250 kr.  

Mat ingår i avgiften, samt JOTA-JOTI-märke mot uppvisande av ikryssat aktivitetskort på söndagen 

efter avslutad aktivitet. Avgiften sätts in på plusgiro 55 47 21-1 eller  

via Swish till Stefan Sagström 070-520 01 75. 

För dagbesökare oavsett distrikt är det gratis men mat och märke ingår ej.  

Incheckning – Ska ske mellan kl 09.00 och 09.30 av alla övernattande. Dagbesökare bör anmäla sig 

under denna tid, men möjlighet finns att göra det vid senare tillfälle under dagen.  

Laddare – Glöm inte att ta med laddare till din telefon – den kan komma att gå varm i helgen på en 

del av våra aktiviteter.  

Ledare – Samtliga dagbesökare  och  övernattande utom Utmanare/Rover  behöver ha en 

medföljande avdelningsledare med sig.  

Mat – Mat ingår i hajkavgiften för övernattande deltagare. Den mat som ingår är lördag lunch, 

middag, kvällsfika samt söndag frukost och enklare lunch. Anmäl allergier i anmälningsformuläret.  

Parkering – Det finns inga parkeringsplatser som tillhör scoutstugan, endast ett fåtal allmänna 

parkeringsplatser finns i närområdet. Vi rekommenderar samåkning eller kommunala färdmedel. 

Patrullsystemet – Flera av våra aktiviter bygger på att patrullen består av 3-8st scouter. Flera av 

aktiviteterna går att göra själv och ibland får patrullen dela upp sig i två grupper och turas om. 

Plusgiro – RadioScouter i Stockholm – 55 47 21-1. Vi tar i första hand gärna emot Swish då det tar 2-3 

dagar extra för plusgirot att visa insättningen. Tänkt på detta om ni betalar till plusgiro.   

Swish – Om möjligt önskar vi betalning via Swish, till Stefan Sagström 070-520 01 75.  

Ålder – Aktiviteterna är öppna för Upptäckarscouter och äldre. Samtliga scouter utom Utmanare och 

Rover ska ha ledare med sig.  
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Övernattande – Ta med er utrustning för golvförläggning inomhus i stugan, begränsat antal platser, 

först till kvarn. Utomhus finns det militärtält utan kamin. Bara äventyrarscouter och äldre får 

övernatta. Aktiviteter bedrivs både inom- och utomhus, så ta med kläder efter väder samt mat- och 

dryckeskåsa och bestick. I hajkavgiften för övernattande ingår lunch, middag, kvällsmål, frukost och 

enklare lunch på söndagen. Incheckning sker mellan kl 09.00-09.30 på lördagen, därefter är det 

gemensam genomgång av helgen och de aktiviteter som finns, vartefter programpassen startar. Vi 

avslutar cirka 14.00 på söndagen. Som övernattande deltagare är man med under hela denna 

tidsperiod. 


