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Styrelsen informerar
Annons om loppisen kommer även att publiceras i QTC september och oktober. Vid
månadsmötet den 1 september meddelas vad vi behöver för personalinsatser. Redan nu är det
klart att TJH Janne har hand om planeringen av bord som hyrs av eventuella försäljare. XAV
Håkan och YLG Christopher är med i organisationen av bordshämtning mm. RN Derek fixar
inträdesbiljetter och lottringar. Men många fler behövs för att hjälpa till med olika uppgifter.
OBS! Lotterivinster eftersöks.
Nästa månadsmöte blir den 1 september då Henric –SM5AUS berättar om SMHI Mätsystem
till Havs och hur man använder radio i samband med mätsystemet.
Utbildning Förslag finns om att genomföra en kurs om Digitala Moder. Vidare planering görs
i september för att starta en studiecirkel under hösten.
web-QRZ har expanderat och söker nu en biträdande redaktör som är intresserad av att ta
hand om vissa aktiviteter efter eget önskemål. Ta chansen att pröva på och medverka i en
digital klubbtidning under förändring.
Framtidsgruppen dvs -BKE, -YLG, -TJH och -AUS hade den 20/8 ett arbetsmöte på –TJH:s
sommar-QTH. Gruppen räknar med att relativt snart kunna komma med ett förslag för
klubbens framtida användning av lokalen på Nelinsgatan och den radioutrustning som finns
där samt länkar, repeaters mm som finns utplacerade på olika platser.

RADIOMÄSSA I NORRKÖPING
Boka den 18 oktober för årets
loppmarknad för amatörradioprylar, i
samma lokal som förra året i B-hallen vid
Norrköpings Mässhallar. Mera info i
kommande web-QRZ samt på SK5BN´s
hemsida. Loppisbokning via E-post:
jan.hult@telia.com eller per telefon 070
2 97 01 33
Norrköpings Radioklubb o FRO Norrköping
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7S5LH aktiverade Säterholmens fyr vid Bråvikens farled
Ett fotoreportage av Lennart –SM5AQI
Med bilder från SM5AQI, SM5BOF, SM5RN, SM5YRA/XYL Clara, SM5ZCI/SM5ZCJ
och SA5ACR

Många undrar säkert vad 7S5LH står för. Seven Sierrra Five Lima Hotel (eller varför inte
Light House på slutet) är den signal som vår radioklubb årligen använder när man i augusti
månad aktiverar någon fyrplats kring Norrköping. Detta görs världen runt under den
Intenationella Fyrdagen. Klubben har tidigare aktiverat stora angöringsfyrar som Hävringe
och Häradskär, samt en mindre farledsfyr i Mem vid Göta Kanals inlopp. I år var det dags för
Säterholmens fyr som leder fartygen i farleden mellan Östersjön och Norrköping.

Säterholmens fyr sedd från farleden. Bilden tagen av Stephan –SM5YRA när han passerade
tätt förbi.
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Antennerna uppe bland bilar, campingvagnar, sovtält, förtält till husbilen
och längst bort det blåa tältet med en av radiostationerna.

Stephan -SM5YRA kör radion medan Dirk -SM5ZCJ loggar på datorn. Stephan hade
investerat i ett härligt campingtält med ståhöjd. Där fanns både in- och utgång och på de två
långsidorna fanns ett fönster så att operatörerna t ex kunde kolla sjötrafiken förbi
Säterholmens fyr.
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Derek –SM5RN och Nisse –SM5AZN parkerade sig vid Görans husvagn som stod ca 100 m
bort. Derek har allt klart för att starta portabeltesten medan Nisse är ladddad med papper och
penna, för att klara loggkörningen.

Derek –SM5RN visar hur man finjusterar
frekvenserna i split-läge för Lennart –
SM5AQI
Göran-SM5AWU och Dirk –SM5ZCJ
spanar på omgivningen medan Stephan
SM5YRA kopplar om antennerna i antennboxen
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Göran -SM5AWU vid operatörsplatsen i husbilen där han rattar manöverpanelen till
IC7000. I bilden ses även manöverenheten till IC706 som Göran använder för att fjärrstyra
radioenheten i Åby utanför Norrköping. Göran hade också med sig sitt extraminne - den
bärbara datorn - och en antennanalysator som visas i bilden nedan. Redaktionen gissar att
datorn är Görans favoritverktyg. Utrustad med allt som en sändaramatör behöver i den.

Antennanalysator
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Stephans –SM5YRA hade tillverkat kaviteter som i olika målarburkar och dessa
utprovades under lör- och söndag. Tanken med dessa är att de ska fungera som filter så att
flera stationer kan köra samtidigt. Stefan har inte haft möjlighet att testa dem och nämnde att
de skulle behöva finjusteras. Gunnar -SA5ACR, lovade direkt att med hjälp av en
spektrumanalysator klara intrimningen vid senare tillfälle. Visst gjorde kaviteterna nytta men
vi märkte också att ett brus passerade när antennerna var stående på i stort sett samma yta. Det
blir bättre när vi flyttade den andra antennen längre bort. Intrimning?

Göran –SM5AWU lämnade följande förslag:
En uppsättning filter enligt K2TR byggs och tillhör klubben för att användas vid field-day,
fyraktiviteter samt vid portabeltester.
Vad behövs; 10-15 meter bra koaxialkabel, 5-6 tomma målarfärgsburkar samt 10-12 st
koaxkontakter. Utöver detta behövs några timmars arbete samt glada tillrop från övriga i
församlingen!
Den som vill läsa mer om hur man bygger hittar information på den här adressen

http://www.k1ttt.net/technote/k2trstub.html
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Stephan -SM5YRA ler förnöjt medan Göran -SM5AWU och Dirk –SM5ZCJ analyserar en
av antennerna.
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Tanja -SM5ZCI mitt i pile up. Tanja
behöver bara ta i mikrofonen så ställer dom
manliga hamsen in sig i kön för att få ett
QSO. Stephan SM5YRA loggar på datorn.
Allt medan molnen stockade sig över
Bråviken. Det var regn på gång.
Fyraktivitetsdagarna började med ett rejält
åskväder. Antennerna var utdragna men en
av antennkontakterna såg inte så bra ut och
behövde bytas. En antenntuner kanske
också blev skadad. Sedan slutade
fyraktiviteten som sagt med regn.

Mikrofonen i den ena handen och manöverpanelen i den andra. Lugnt och avspännt
när Stephan –SM5YRA kör radio. Dirk –SM5ZCJ sitter och väntar vid loggboken.
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Några frågor till operatörerna i det blåa tältet
1) Hur många länder har ni kört amatörradio ifrån?
2) Hur många fyrar har ni aktiverat med amatörradio?
Dirk och Tanja 1) Tyskland, Sverige och Norge 2) Tre – Häradsskär, Mem och Säterholmen
Stephan och XYL Carla 1)) Finland, Norge, Sverige, England, Irland, Belgien, Holland,
Tyskland, Frankrike, Spanien, Amerika, Canada, Venezuela, Colombia. Brasilien, Argentina,
Australien, Nya Zeeland och Pitcorn Island. 2) Sju. Men vilka var det igen?

Moln över Bråviken som Gunnar –SA5ACR såg det
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Lennart –SM5AQI

I tidigare nummer av klubbtidningen har vi med en artikel om hur några medlemmar i
klubben som hade kört FT5ZM stimulerade mig till att inte ge upp utan fortsätta försöka få ett
QSO med DXpeditionen till Amsterdam Island. Uppmuntrad av de glada tillropen så lyckades
jag till slut – när det var mindre än en timma kvar innan de gick QRT. Det var den 11 februari
kl 11:02 som jag körde FT5ZM på 24 MHz CW och i augusti har QSL-kortet kommit.
Imponerande tryck med tre flikar och information på alla sex sidorna. Det var en omfattande
expedition där utöver deltagarnas egna ekonomiska insatser det också fanns med sponsorer
från minst 60 olika föreningar eller företag samt ca 250 enskilda sändaramatörer, som delades
in i fem olika grupper efter sponsringens nivå. Teamet omfattade 14 st sändaramatörer och
minst lika många ”off island” och de har på QSL-kortet lämnat följande tack till alla som
ställt upp:
”Amsterdam Island DXpedition FT5ZM var en fantastisk upplevelse för vårt team. Var och en
har utöver egen kostnad även för planeringen investerat tid och resurser under två år.
Expeditionen gav ett mycket glädjande resultat, inte bara för att vi körde 170.000 QSO's och
den totala upplevelsen i sig utan också genom samarbetet tillsammans med Bravehearts
besättning, samt med medlemmar i ”Mission 65” på Amsterdam Island. Öns geografiska
historia och djurlivet gjorde det till en unik och mycket speciell plats. Vi tackar också TAAF
som gav oss tillåtelse att besöka Amsterdam Island.
Det var ett nöje att arbeta med en så omfattande verksamhet som amatörradio är jorden runt.
Under hela processen, inte utan olika svårigheter, var det ett leende som var det vanligaste
uttrycket vi såg. Vi tackar för ert stöd och ert intresse att arbeta för oss. Ett särskilt tack till
RV Braveheart-gruppen med Matt, Billy, Steve, Charlie, Carl, Elliot och ägaren Nigel Jolly.
Den här DXpedition skulle inte ha kunnat genomföras utan er utomordentliga hängivenhet
och ert kamratskap!”

FT5ZM - det efterlängtade QSL-kortet
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Månadens QSL – 3D2RH Viti Levu Island i Fiji
Lennart –SM5AQI

3D2RH aktiverades åter 2014.
I olika DX-spalter kunde man i början av 2014 läsa om en planerad DXpedition till en av
Fiji-öarna – det finns ca 350 stycken i Fiji arkepelagen. Det var Rocco DG5AA, Rich DK8YY
och Dieter DL1AWD som hade börjat planera för att vara aktiva från Fiji med signalen
3D2RH. Signalen användes tidigare 1995 och var då licensierad för JH4RF. Men nu hade den
utfärdats för en ny DXpedition som planerade att köra radio mellan den 23 april och den 4
maj 2014. Expeditionen skulle utrustas så att man kunde köra CW, SSB och RTTY på alla
band mellan 80 och 10 meter.
Expeditionen lokaliserades till Viti Levu som är en stor ö med en area på 10388 km².
Huvudstaden Suva ligger på ön där det för övrigt bor 750 000 av totalt 850 000 människor.
Ön är den sjätte största i Oceanien, efter Tasmanien, Nordön, Sydön, Hawaiön och Nya
Kaledonien.
Geologer tror att Viti Levu har legat
under vatten flera gånger, och har varit
täckt av lava och andra vulkaniska
material. Jordbävningar och vulkanutbrott
är orsaken till öns sträva terräng, och ön
delas upp i två ungefär lika stora delar av
en bergskedja som går från nord till syd.
Östra sidan av ön utsätts för mycket
nederbörd, medan den västra sidan är
mycket torrare. På grund av detta odlas
sockerrör i väst, och en mejeriindustri är
under uppbyggnad i öst. Turismen har stor
betydelse och Viti Levu´s korallkust, som
är ca 7 mil lång, är ett attraktivt turistmål
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Robinson Crusoe minns vi väl alla från ungdomen då man kunde följa den spännande
berättelsen om att komma till en öde ö. Boken om Robinson Crusoe är ju en välkänd klassiker
och är kanske den engelska litteraturens mest spridda verk. Robinson Crusoe Island som
också tillhör Fiji-gruppen ligger mindre än 10 minuters båtresa från Vita Levu.
Söderhavslivet är numera helt annorlunda och på Vita Levu hittar men en tropisk
öanläggning som erbjuder unika kulturella upplevelser med kavaceremonier på kvällarna,
dansuppvisningar med eld- och knivkastare och utomhusdans under stjärnorna till din
favoritmusik. I receptionen finns också tillgång till Wi-Fi.
Det finns ett 70-tal hotell- och turistanläggningar på ön och de erbjuder aktiviteter som
snorkling, djungelvandring, traditionellt fiske, smyckestillverkning, danslektioner och strandvolleyboll. Du kan också utforska de vackra vattnen runt ön med havskajak. Nu vet vi också
att om man vill man starta en DXpedition, för att köra amatörradio från ön, så får man också
all tänkbar hjälp för att komma igång.
Visst skulle jag gärna åka till Fiji för att leva Söderhavsliv, men jag fixar det inte. Men
osvuret är bäst och stugan i bilden nedan kanske väntar på mig. Under tiden nöjer jag mig
med alla aktiviteter som görs på närmare håll inom vår Radioklubb -SK5BN. Dessutom körde
jag ju Fiji den 24 april kl 0909 UTC på 24.9 MHz på CW och genom att surfa på Internet om
Fiji så har jag lärt mig litet om hur det är att leva där borta i närheten av Robinson Cruose
Island.

■
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DXCC news for remote stations
The July 2014 DX Advisory Committee Report (Doc #27), which was submitted by Arne
Gjerning, N7KA, Chairman of the DX Advisory Committee (DXAC), to the ARRL Board of
Directors (BOD) and Program and Services Committee (PSC), is now made public and
contains some interesting subjects:
Remote stations - The DXAC favored the proposed change of rule I.9,stating, however,
some distance limitation should be included for the remote station. Using an idea similar to
that used for contest stations, establishing a distance of 200km separation between the
remote station and the operator’s home station location and that no part of a remote station
can be located more than 200km from any other part.
■

SÄLJES IC-7400
Håller på att minska prylar hemma inför eventuell flytt och säljer bl.a min IC-7400
Transceiver. Riggen är fullt funktionsduglig har inga märken på höljet och är utrustad med
UT-102 voice synthesizer unit som annonserar frekvens och mod på engelska samt S-meter
nivå. Medföljer gör också två mikrofoner, dels den ordinära hand-miken HM-36 samt
desktop miken SM-20. Samtliga kablar och kontakter, batteri kablar och Instruktionsboken
och original kartongen. En lämplig rig för DX-ing mm. Önskad pris är 7,800 sek. eller
närmaste erbjudanden. Allt om riggens prestanda mm kan man läsa i rig-px på nätet.
73 de Derek –SM5RN

■
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Månadens radiosnackis

-

Lyssnade litet på radioamatörerna vid Säterholmens fyr. Dom hade haft en kraftig åska
så dom hade jackat ur antennerna.
Det var ingen liten åskknall. Vi var ju i närheten och jag blev alldeles lomhörd.
Menade du inte trandöv. Lomhörd kan ju bara lommarna bli. Eller hur?
Du tänker förståss på dom som hör lommar…..,,,lomhörd!
Dom kom i alla fall igång efter åskan och loggade in många kontakter.
7S5LH är tydligen en bra signal.

SK5BN och SL5ZYT två samarbetspartners för loppis 2014
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Kommande HF-aktiviteter

Följande tips är hämtade från ”OPDX” Ohio/Penn DX Bulletin
A2, BOTSWANA. Gerard (Gert), ZS6AYU, will once again be active as A25GF between
September 1-3rd. Activity will be "6 meters only" this time from WW Loc. KH22od beaming
North. He hopes to be on the air between 1300z until around 1900z on 50.097 MHz CW. QSL
via ZS6AYU, direct or by the Bureau
A5, BHUTAN. Pekka, OH2YY (A52YY), reports to OPDX [edited]: "I will be returning to
Bhutan late September this year. I have applied for the same callsign, A52YY, that I used last
year. I will arrive in Paro late afternoon on Sept. 26th, and will depart on the morning of Oct.
2nd. I will be staying close to city of Paro. This time I have nothing else to do and I can focus
100% on operating amateur radio! The QTH will be up on a hill facing to north giving a good
take off to North America, most of South America, northern Asia, Middle-East and whole
Europe should be good. I will have a K3 + KPA500, a 2-el tribander, 7m telescope mast and
dipoles for 24, 18 and 7 MHz and two 10-12m fiberglass poles. I will have everyday 28, 21
and 14 MHz available and at least one (hopefully two) of the dipoles.
A5, BHUTAN (Update). Ryo, JH7EQW, will once again be active as A52EQW from
Dochula Resort during September. He posted the following schedule and frequencies on
QRZ.com:
September 5th (Friday) - 1300-1700 (UTC) on 21250-21260, 18150-18160
and 24500 kHz (SSB)
September 6th (Saturday)- 0100-1700 (UTC) -- same as above.
September 7th (Sunday) - 0100-0400 (UTC) -- same as above.

A5, BHUTAN. Kunio, JH3LSS, will be active as A52LSS from different areas in Bhutan
between September 4-10th. His tentative schedule is as follows:
September 4-8th - Dochula Resort (Alt, 3150m)
September 8-10th - Paro
Activity will be on the HF bands using CW, SSB and the Digital modes.
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D4, CAPE VERDE. Fran, EA7FTR, will be active as D44KS from Boa Vista between
September 5th and October 10th. Activity will be limited to his spare time (job commitments)
on 40-6 meters using SSB and RTTY. QSL via EB7DX.

E6, NIUE. Maurice, ZL2MF (aka G3ZXD), will be active as E6MF from Niue between
September 2-9th. Activity will be on 40/20/15/10/6 meters, but mainly on 20 and 6 meters
SSB. Look for him in the All Asian DX SSB Contest (September 6-7th). QSL via ZL2MF,
direct or by the Bureau.
HS50, THAILAND. Look for HS50RAST to be active now until December 31st, 2014, to
celebrate the 50th anniversary of the Radio Amateur Society of Thailand (RAST). Activity
was expected this past weekend in IARU HF Championship Contest as a RAST HQ station.
KH0, MARIANA ISLANDS. Operators Kit/JA1NVF (AH0J), Ed/KH2L, Jun/WH0V,
Zorro/JH1AJT (KH0WF), Seiji/JH6RTO (AH0R), Yutaka/JF1LZQ (WS2Y), Miho/ JJ2VLY
(WS2M), JH1BXY, Hiromi/JA4DND and Ruu/JA7MSQ will be active as
W1AW/KH0 from Tinian Island (OC-086) as part of the ARRL Centennial celebrations
between October 8-21st. Activity should be 160-10 meters.
KH0, MARIANA ISLANDS. Joe, OZ0J/5Q2T, will be active as KH0/OZ0J from Saipan's
Island (OC-086, USi NI002S, WLOTA 1333) Rental Schack <http://saipan.rentalshack.com/>
between August 26th and September 2nd. Activity will be on all possible bands between 80-6
meters using CW, SSB and the Digital modes (RTTY or PSK). QSL via OZ0J, direct or by
the Bureau. He requests to please use the OQRS on Clublog.org. For more details and
updates, watch his Web page at:
http://www.oz0j.dk
LX, LUXEMBOURG. Operators Ronald/PA3EWP, Alex/PA1AW, Jo/PA9JO and Roberto/
PB5X will be active as LX/homecall from Ranch Moot, Wiltz, between September
10-17th. Activity will be on all bands, 80-10 meters, using all modes.
They will have four stations. QSL via PA1AW. The log will be on LoTW and
an OQRS (from ClubLog) will be available. For more details and updates,
see:
http://www.lldxt.nl
PA44, THE NETHERLANDS (Special Event). Fred, PA0FAW (ISWL PA-11092), will
activate special event station PA44AH between September 1-28th. Activity is to remember
the Battle of Arnhem. As usual, Fred will operate mainly on CW and the Digital modes,
possibly some SSB if he can find a good QTH to operate from. QSL via PA0FAW. SWL
reports are very welcome.
TRISTAN DA CUNHA AND GOUGH ISLAND. Paul ZS1S has announced on QRZ.com
that he will be using the callsign ZD9DS when hi is visiting to Tristan da Cunha in
September/October 2014. They will be traveling to and from Cape Town on the South African
Antarctic supply ship called "SA Agulhas II". Look for more details to be announced in the
coming weeks.
T8 PALAU (Update). Joe, OZ0J/5Q2T, will be active from Palau Rental Shack on Koror
Island (OC-009) <http://palau.rental-shack.com/english> between September 2-9th.
Currently, his T8 callsign is pending. Activity will be on all possible bands between 80-6
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meters using CW, SSB and the Digital modes (RTTY or PSK). All QSOs will be uploaded to
ClubLog <www.clublog.org> once a day depending on the Internet connection. He requests
to please use the OQRS on Clublog.org. QSL via OZ0J, direct or by the Bureau. For more
details and updates, watch his Web page at: http://www.oz0j.dk
XV2, VIETNAM. Andy, UA3AA (ex-9N7AA, 4K0ADS, R3A), is now active as XV2G
from Vietnam until November 23rd. Activity has been mainly 40/20/15/10 meters CW. He
states that he is using IC-706 with LDG IT-100 auto-tuner and city-windom 40100 antenna.
Andy does not participate in LoTW or eQSL.
QSL only direct, no Bureau cards and no IRCs. U.S. stations - SASE +
1 USD, all others - SAE + 2 USDs.
YJ, VANUATU. Murray, ZL1MGA, is now active as YJ0MG from Espiritu Santo Island
(OC-035). The length of his stay is not known. Activity has been mainly between 0430z and
0730z on 20 meters SSB. QSL via his homecallsign.
YS, EL SALVADOR. Hiro, JA6WFM, is now active as YS1/NP3J from San Salvador until
the end of 2014. Activity has been on 80-6 meters using CW and SSB. QSL via EA5GL.
ZL7, CHATHAM ISLAND (Update). A Japanese team of operators calling their operation
"BBQ DXpedition for the Chathams" will be active as ZL7X from Awarakaw Farmstay in
Waitangi, Chatham Island, between September 11-16th.
V4, ST. KITTS. John, W5JON/V47JA, informs OPDX that he will once again be active as
V47JA from his vacation home in Calypso Bay, St. Kitts (NA-104, WW Loc. FK87SG),
located 200 feet from the Caribbean Sea, between September 29th and November 12th.
Activity will be on 160-6 meters (incl. 60m) using SSB. He will also be active during the
CQWW DX SSB Contest (October 25-26th) as a Single-Op/All-Band entry.
3D2/R, ROTUMA (Postpone). Antoine, 3D2AG, who was expected to be active as 3D2AG/p
from Rotuma (OC-060) between July 25th and August 8th, had to reschedule his operation
because of bad WX in Rotuma and unavail- ability of flights. He will try again around
September 12-26th. Activity will be on 40-6 meters using CW and SSB.
5R, MADAGASCAR. Jack, AI4SV, will be moving to Madagascar with his job in late
August, and will be resident there for about 3 years. He has obtained the callsign 5R8SV and
will be active from Antananarivo. He expects to be operating mainly on CW on the HF bands,
but likes to experiment with others modes. QSL via G3SWH, via the OQRS (preferred), direct
or via the RSGB Bureau. There is a Web page that will have a log
search at:
http://www.g3swh.org.uk/5r8sv.html
9H, MALTA. Jose EA5IDQ, will be active as 9H3JA from Zurrieq between September 1825th. Activity will be holiday style on 40-10 meters using SSB and the Digital modes. QSL
via his home callsign, direct, by the Bureau or possibly the OQRS on ClubLog.
■
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Radiosport - SK5BN´s testresultat
NAC augusti månad
Testresultaten för NAC-testen redovisas på http://ssa.se/contest Följande redovisning är
hämtad där och gäller augusti månads resultat för de medlemmar som tävlar för SK5BN.
28 MHz totalt alla moder
SM5FND
7
5669

28 MHz ingår inte i klubbtävlingen
men ger många möjlighet att testa
på SSB

50 MHz
SA5ACR
SM5FND
SM5AZN
SM5KQS
SM5AQI

13
8
7
8
3

7502
4708
4171
3713
1276

Med fem loggar och 21371 poäng kom SK5BN
på 4:e plats.
144 MHz
SM5KQS
SM5AQI
SM5AZN
SM5XJO
SM5FND
SA5ACR
SM5SHQ
SA5X(TJH)

42
38
30
30
30
24
20
16

24451
20515
17130
15162
13735
12169
8960
7716

SK5BN behåller sin andra plats.
Med 8 loggar och 119838 poäng
Klubben 83752 poäng efter SK7MW
Och1998 poöng före SK7CY

432 MHz
SM5AZN
SK5BN
SM5SHQ
SA5X(TJH)

19
7
6
4

SK5BN placerade sig på 10:e plats med
fyra loggar och 22178 poäng.

1296 MHz
SM5AZN
SA5X(TJH)

13
1

9949
530

Nisse fick den här gången sällskap av
Janne och klubben kom på 5:e plats med
10479. Det var Nisse som var ”loket”.

Klubbtävlingen NAC
Inom parentes visas förra månadens resultat
Frekvens
Placering
Loggar
Poäng
50
6 ( 8)
4 (6)
35691 (17365)
144
2 (2)
9 (8)
147554 (97154)
432
5 (10)
5 (5)
35100 (17385)
1296
10 (11)
1 (1)
7533 (11924)
21

13932
3996
2453
1797

MT (MånadsTest) Juli månad
MT CW QRP

SM5AQI

MT SSB QRP

5/10 3/7

300

SM5KQS

0/5 0/5

50

Här var det kollision med fyraktiviteten och samma dag var det även portabeltesten, vilket
kan förklara att det inte fanns flera från SK5BN i MT

Oss två emellan!

-

22

Du har väl lagt in datum för Norrköpings LOPPIS i oktober?
OK. Det är den 18 oktober.
Men boka in några dagar innan för allt förarbete som SK5BN och FRO Norrköping
behöver hjälp med.
QSL. Förresten är det skönt att internationella fyrhelgen är över.
Javisst. Nu är det lugna gatan här såvida vi inte får ”oväntat besök”!
■

