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Har,lnvlgt ZL i 
UJ ricehamn lär för

ryK 

nä r ha n 

oå h,en' drar 

(tnpt fr~n nätet' I 
I 

som ISter vy 

, har sin transportabla statl.on, klar. 

de fb vid prov med ~~~ l Enköplng_' 

"l'iR glömde meddel~ Telegrafstyreisen om han 

önskade fortsätta att sända; men kommer, 'snart igen med 

nytt 	call..C, 
"WH aktiv p3 alla ba.,nd. Ordnar kärran för kommande 

dx_slisong_ 

~wx har lämnat r elern och kommer snart aH vara 

aktiv I BAS Igen~ 

, -XC 1~~n9 som vanligt. (
-VM har varit QRL för studier men kon\1II e,r Igen d3 

.-YE rapporter.ar aU dx co~ds pI 20 m. äro fb just 


nu. på~ft!!;'lIIidda:gen KOlllma W~~9 VE-~t~s in med RB-sty~_ 

kor. Tyvär~ tagas d~ flestadxlen o,m ·hand'av·EA:-st~s.' 


'_BP hår'byggt 'om karrån till push~pul!' med en input 

http:rapporter.ar
http:statl.on


de Dl-l 

-"Xy 

!!l'::'~~::!~!!§:.:. 
,',.Orlt:.kn~ppt en niäriåd ha V1påsk, och 

,dä\l'arje~helg enligt 'gammal tradition 
f6'rdrar:eii:SSA;,;.iest, ,har. styrelsen beslu
tåt'anofdnå" .. ,";"" " 0.,.," " . 

. , ... ]J å S kt'e st e n 

tidigar'e~1:inster,men'med efter 
årstid och .andrar örhål1i:tnd~n modifieradereglel". .. ,.., " ' , 

hete~~'sbrn~tf' fl~rt;ai. av.tåI"aa.1nat6r~r~;h~#: 
av)emperarnimts'f~lla;granrys.rhfl: pas~eri Tlu/',', 
mOdHierats:'så, , att' kollisioneririled BCicl~e,~~-: 
lrun~aäga rum.tävling~pas~ b~i~ sål~Tlda:~:ti' 
tid under respeKtive tävlingsdygn:som:å('fri' 
från svensk .ordinarierl.mdr,adio', vilketun;: 
der en helg tyvärr,. knappast' torde)nriebär~'~:' 
någon utökning av effektiva<tävlingstide'n~: 
Se de i dagspressen publiceraderad.iopro-:~;.,

. grammen! ,', " 

Sil. följa tävlingsreglerriå.f.- _. - - - ->-. - - - - - _. -,;< 

1) Tävlingen är öppen för allalicens~etade':;;, 
sän~areamatörer tillhörande SSAi' distrik.. ··. 
ten l ':'St 

2} !.!!!~::.:. 
l:sta passet: Lördag 
·OOOO~2400 GMT. . 

2:dra passet~ Söndag 
. 0000,~2400 GMT. ' 
3: djepasset~Måridag 

0000':"2400, mrf~ , 
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delse me.d en .... ,: ..... ,'. 
2: att NMLJ mo'tt~gi t .nå!;ot QSJj~k~rt 

eller brev' fråIi'enVE-ham. sompåstättsig' 
ha haft QS O . med LAle f '..., .' .... . .' 

3: att NRRL .föreslagi t att QSL"';korten, 
skulie slopas! . '" ',' 

. Red.' ber härmed om ursäkf fÖl" att han 
ej inh'ämtat närmare upplysningar innan 
opusetinf ördes • Det där med'de fyra korten 
och" ett brev gjorde dock att misstänks:m'.he:", ..... 
ten s lappriade~ Om det var en s • k. s"vk.rt"'; 
sändare VE2DR fick tag på så borde'dock ( 
korten i'aUa: fan ha kommit den riittar.Ald 
.tillhanda.,Att en' fÖrsändelse ko~it börf 
på posten hdr man hört talas om; men att' 
femstycken. ~ ~;~ •• 
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Som synes. av skissen blir denna genom
föring skyddad för regnstänk~ 

. För: sakexhet,s '~kul:i:ar .det·lfuitpligt att 
mellanväggen och'lCå~orl1a' inlägg'atätn:ingi:j,,;' " 

" . . sy~'tburkSti~gar en'eF cikel;" 

http:misst�nks:m'.he
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