NORDIC JOTA-JOTI PUZZLE 2017
RÄDDA GALAXEN!
Scouterna är en viktig del av den Planetära Universella Federationen (PUF). I PUF har
Scouterna två aktiva organisationer, JOTA och JOTI (JOTA-JOTI) som länge samarbetat
och arbetat mot gemensamma mål.
Nu har nya utmaningar uppenbarat sig och JOTA-JOTI behöver samlas i hemlighet
för att åter rädda galaxen från säker undergång. JOTA respektive JOTI har hittat varsin
hemlig plats att hålla mötet som genom subrymdsvågor kommer ske gemensamt. För att
vara säkra på att den mörka kraften inte hittar mötesplatserna så har informationen både
delats upp och delvis krypterats.
För att hitta rätt plats har ni fått en karta över galaxen tillsammans med er första ledtråd.
Ert uppdrag är nu att ta kontakt med andra grupper för att få ihop tillräckligt med information så ni kan hitta mötesplatsen. Lyckas ni hitta båda platserna får ni givetvis åka till
båda.
JOTA och JOTI använder sig av samma karta, så tillhör ni båda organisationerna så kan
ni exempelvis använda två kopior av kartan eller markera på olika sätt vilka områden som
stryks för JOTA respektive JOTI.
Det finns ett område som vi inte får komma nära, där den mörka kraften just nu har sitt
fäste, detta är: Echo Four - Golf Six (E4, E5, E6. F4, F5, F6, G4, G5, G6)
Scouter, var redo!

YTTERLIGARE INFORMATION
Den första ledtråden ni får är krypterad. Är denna krypterad två gånger, vänligen skicka
den vidare med den andra krypteringen intakt till nästa mottagare.
Om en ledtråd är krypterad, vänligen skicka denna krypterad även till nästa mottagare.
Ledtrådar tillhörandes JOTA är märkta med bokstaven A och sen en siffra, ledtrådar tillhörandes JOTI är märkta med I och sen en siffra.
Ni får så klart använda det språk som är enklast.
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NORDIC JOTA-JOTI PUZZLE 2017
SAVE THE GALAXY!
The Scouts are an important part of the Planetary Universal Federation (PUF).
The Scouts has two organisations within PUF, JOTA and JOTI (JOTA-JOTI) whom
has cooperated together for a long time towards common goals.
New challenges has risen and JOTA-JOTI needs once again to meet in secret to save the
galaxy from certain doom. The meeting will take place at two different secret locations,
and will have contact with each other through subspace waves. The information has been
split up between groups, and sometimes even been encrypted, to make sure that the dark
force does not get hold of the whereabouts of the meetings.
To find the right place, you have been given a map over the galaxy along with your first
clue. Your mission is to make contact with the other groups to get hold of enough clues so
you can find at least one location. If you manage to find both locations you are of course
welcome to participate at both of those locations.
JOTA and JOTI make use of the same map, so if you belong to both organisations you
can use two copies of the map, or make different markings depending on if it is for JOTA
or JOTI.
There is one area which we can not come near, that is where the dark force now has its
foothold: Echo Four - Golf Six (E4, E5, E6. F4, F5, F6, G4, G5, G6)
Scouts, be prepared!

FURTHER INFO
Your first clue is encrypted, if this has a double encryption, please send it along with the
second encryption intact to the next group.
If the clues are encrypted, please send these along encrypted.
The clues for JOTA ar marked with the letter A and then a number, and the clues for
JOTI are marked with the letter I and then a number.
You are of course allowed to use whatever language is most convinient.
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1.ONE
2.TWO
3.THREE
4.FOUR
5.FIVE
6.SIX
7.SEVEN
8.EIGHT
9.NINE
10.TEN

Rymdport – Stargate

Rymdstation – Space Station

Satellit – Satellite

Stjärna – Star

Planet – Planet

Måne – Moon

