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Tällä kertaa keskitymme vain käsissä oleviin asioihin .... mutta lue sitä tarkemmin ....

- Antenninrakennuskurssi nyt la 18.5. klo 11:00

- vielä mahtuu muutama mukaan myös letunsyöntiin ja makkaranpaistoon!

- Kerholaisille edullinen HF-rigi yhteisostotarjous!

- K.S.Sainion kotimainen kilpailun nyt sunnuntaina: SSB klo 10:00-

- Kerhon bulletiini su 19.5. klo 09:30 SA

Antenninrakennuskurssi nyt la 18.5. klo 11.00 Radiomäellä!
- Tule mukaan vaikka vain syömään lettuja ja paistamaan makkaraa! 

Antenninrakennuskurssille on ilmoittautunut jo 14 henkeä jotka rakentavat ainakin 18 eri antennia.

Antennirakennuslistalla ovat mm.:

- 80/40m perhosdipoli, 80/40/20m perhosdipoli, 80m Inverted V, 20m dipoli, G5RV

- 2m 5el-retkiyagi, 68MHz yagi, pitkäaaltoantenni, 2m/70cm tupla J-tikku, 2m halo ja

- 6m 5el yagi

Tarveaineita löytyy vielä ainakin yhteen 2m 5-el retkiyagiin ja useampaan (perhos)dipoliin ja pariin

G5RV-antenniin. Vielä voit siis tulla mukaan, myös rakentamaan!

Oman antennin rakentaminen ei ole pakollista, mukana voi olla myös pelkästään seuraamassa muiden

rakentamista ja imemässä oppia. Moni antenninrakentaja ottaisi sitä paitsi mielellään vastaan pari

auttavaa kättä! Tarvikkeet on hankittu keskitetysti ja tuodaan Radiomäelle lauantaina. 62m alumiinia

ja noin kilometri antennilankaa odottaa pätkimistä!

Lauri, OH3RL; paistaa lettuja (jotka viime lauantain antennitalkoissa todettiin maan parhaiksi) ja

Timo, OH3FVW; pitää kahvipannun kuumana koko päivän. Grillissä voi myös paistaa omia

makkaroita!

Koska lauantaiksi on luvattu pientä hellettä, kannattaa tuoda mukaansa muut omat juotavat.

Kerholaisille edullinen HF-rigi yhteisostotarjous
Kerho on saanut erittäin houkuttelevan yhteisostotarjouksen kotimaiselta

radioamatööritarvikekaupalta. Tarjouksessa kerholaisille ja kerhon lähipiirille annetaan mahdollisuus

ostaa joku neljästä eri HF-laitteesta tuntuvalla alennuksella. Listalla ovat kaikki merkittävät

radiolaitteet: Kenwood, Yaesu ja Icom.

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan yhteisostoon ja et ole vielä saanut tarjousta, ota yhteyttä joko

vastaamalla tähän sähköpostiin tai laittamalla sähköpostia Jarille, OH2BU; jari.jussila@oh2bu.pp.fi tai

soittamalla 0400-503221.

Yhteisosto pyritään saattamaan loppuun tulevan viikon aikana.

K.S.Sainion kotimainen kilpailu nyt su 19.5.
Seuraava SM-sarjan osakilpailu, K.S.Sainion muistokilpailu, käydään nyt sunnuntaina 19.5. SSB-osa

on klo 10.00–10.59 Suomen aikaa, CW klo 11.30–12.29 Suomen aikaa ja RTTY klo 13.00–13.59

Suomen aikaa. Tervetuloa mukaan.

Kotimaiset kilpailut ovat mukava tapa saada paljon yhteylksiä ympäri Suomen lyhyessä ajassa. Eikä

tarvitse joka yhteydessä toistaa nimeään, kotipaikkaa eikä kertoa, että Lahdessa paistaa aurinko. Ja

kukin osa kestää vain tunnin! Myös kerholta voi tulla pitämään yhteyksiä!
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Kilpailun säännöt löytyvät:

http://www.sral.fi/kilpailut/saannot/sainio13.pdf

Kerhon bulletiini nyt su 19.5. klo 09:30 SA
Kerhon bulletiini annetaan nyt sunnuntaina klo 09:30, juuri sopivasti ennen K.S.Sainion SSB-osaa.

Taajuus on normaali ja tuttu 3.685 kHz. Koska taajuudella alkaa klo 09:45 SA Viitospiirin

yhteisbulletiini, mahdolliset kuittaukset otetaan lähitaajuuksilla.

Tule mukaan kuulemaan viimeiset uutiset ja valmistautumaan kilpailuun .....

Vuorot
Kerhoiltojen "kahvinkeitto"
ma 20.05. Harri, OH3UP

ma 27.05. Pasi, OH2EIC

ma 03.06. Jesse, OH3EGK

Bulletiinit

su 19.05. klo 09:30 SA

su 09.06. klo 09:30 SA

su 30.06. klo 09:30 SA

Kirjoitti

Jari, OH2BU
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