Ordförande har ordet
Framlidne Bengt-FJ som varit en god HAM-kamrat och läromästare, har ju för många
medlemmar varit en stor förebild, testamenterade alla sina amatörradiorelaterade prylar till
oss i klubben. Detta medförde ett stort engagemang för en grupp av medlemmar, som i princip
lagt ner all sin fritid över sommaren och hösten för att inventera, sortera, rensa och
katalogisera material och tidskrifter. Jag som ordförande i klubben vill härmed framföra ett
stort tack till Er.
Loppmarknaden i slutet av oktober gav klubben ett bra ekonomiskt tillskott, mycket tack vare
ovanståendes engagemang.
Nu när hösten börjat övergå till mörka eftermiddagar, konstaterar många av oss som sitter
inne i våra schack att radiokonditionerna är riktigt gynnsamma. Detta beror ju bl.a. på att solmaximum är på topp i 11-års cykeln. Detta märks framförallt på 15-12-10 meter på
eftermiddagarna genom goda DX. Även på 6m går det på eftermiddagarna att köra över
Atlanten. Även nästa år förväntas konditionerna ha dessa egenskaper enligt experterna.
Nu i årets sista månad, kan vi enkelt ge julhälsningar till andra radioamatörer genom att
deltaga i radioaktiviteterna;
- tisdagen 4 dec kl. 1900-2300 på 2 m.
VHF-testen
- tisdagen 11 dec kl. 1900-2300 på 70 cm UHF-testen
- söndagen 16 dec kl. 0900-1200 på 2 m. VHF kvartalstest
- söndagen 16 dec kl. 1500-1600 på 40/80m KV månadstest SSB
- söndagen 16 dec kl. 1615-1715 på 40/80m KV månadstest CW
- tisdagen 25 dec kl. 0800-1100 på 40/80m KV jultest CW
- tisdagen 25 dec kl. 1900-2300 på 6 m
6m test
- onsdagen 26 dec kl. 0800-1100 på 40/80 m Jultesten CW
- onsdagen 26 dec kl. 0900-1200 på 2m/70cm DAVUS test.
- torsdagen 27 dec kl. 0800-1100 på 40/80 m Jultesten CW
Ta chansen , var lite radioaktiv i julhelgen och planera för antennuppsättningar innan
konditionerna avtar nästa höst.
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