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En GOD jul till er alla först och främst  och 

ett hjärtligt TACK till alla NI som har hjälpt 
till med den stora flytten. Vi i styrelsen hade 
väl våra farhågor att det skulle bli besvärligt, 
men så här efteråt känns det som om det gick 
ganska bra. Det är roligt att höra att de flesta 
tycks väldigt nöjda med lokaliteterna, och jag 
själv tycker det ser lovande ut. Några antenner 
har ännu inte kommit upp, men vi har skissat 
på ett arrangemang med samma VHF/UHF  
antenner som vi hade på vårt fina QTH Aktör-
gränd 27, 5tr., dvs 2x 15 för 144, 2x 21 för 432 
och 1x 68 el för 1296, alla med lågförlustkabel. 
SK2AT var förresten  igång igår på tisdagst-
esten 144 Mhz med en kort antenn för 144 
endast 2 mtr över backen!, och det blev ett 10-
tal QSO´n på kort tid, och störnivån lät inte all-
tför avskräckande. När det gäller HF så plan-
erar vi att sätta upp vår vertikal  R7 samt en 
Deltaloop  för 160 mtr som går att stämma av 
till alla amatörband. Vår förhoppning är att den 
blir slopad med högsta spetsen placerad i den 
höga skorstenen på området! I ett senare skede 
tänker vi investera i en beam som täcker alla 
amatörband från 28--- 14 Mhz. Våra nuvarande 
beamar, monobandare från QUE-DEE  kom-
mer därför att försäljas så ge ett bud och 
de kan bli dina!

Stationerna i övrigt är väl ok, så förhoppnings-
vis blir det mera radiokörande från detta QTH 
än vad det blev från vår senaste klubblokal. 
Slutsteget på HF skall få nya slutrör, och så har 
vi på gång ett slutsteg även på 1296 som 
förhoppningsvis skall ge ca. 100 watts!!.

Jag tänkte också ge en liten rapport från den 
omtalade meteorskuren Leoniderna som 
förhoppningsvis skulle ge en storm av meteorer 
över bl.a Europa tidigt på morgonen den19/11. 
Nja, inte blev det så enormt som vi några tap-
pra hade väntat oss, men nog kom det ett antal 
sk. burstar där man kunde köra 2-3 qso´n/burst 
med S9 rpt på SSB. SM2GCR körde ett 25-tal 
qso´n , SM2CKR lyckades köra drygt 40 qso´n. 
Skuren rapporteras vara sämre än vad de flesta 
i Europa hade förväntat sig, och i rapporterna 
på internet ligger de flesta på ett qso antal på ca 
30-50, även om någon EA6-stn hade kört 150 
st stationer. Tyvärr kommer inte skuren tillbaks 
förrän 2099 så det blir väl barnbarnsbarnen 
som får möjlighet att titta på fyrverkeriet, för 
köra radio på 144 Mhz torde väl vara förle-
gat??? 

Årsmötet kommer i månadsskiftet januari/feb-
ruari, så kallelse skickas i mitten av januari. 
Vidare så är SM2- lotteriet är på väg till Umeå, 
så vi hoppas kunna sälja lotterna i samband 
med vårt Luciafirande den 12 dec. Det är fina 
priser med bl.a. en FM-tranceiver som första 
pris. Stoppa på dig storbörsen den 12/12.!

LILLA JULAFTON HOS FURA.

Torsdagen den 12 december kl.1900 håller vi 
vårt sedvanliga julfirande i klubblokalen 
Aktrisgränd 31, Umedalen. Om du inte häl-
sat på oss tidigare så håller vi till bara 100 
meter närmare stora skorstenen i källar-
planet med ingång nära norra gaveln på det 
långa huset. Vi tänder marschaller så du hit-
tar. Radiopassning sker som vanligt på R2.

Programmet innehåller gott, lyxigt 
luciafika, lotteriförsäljning, videovisning, 
julklappsutdelning (20:-) m.m. 

Du är hjärtligt välkommen till en 
trevlig kväll.
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