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- Kerhon "Ruskaleiri" nyt viikonloppuna Luhtaanpirtissä la-su 14.-15.9.!

- "Esikurssilta" kuusi perusluokkaa, yleisluokka ja kaksi K-moduulia päälle!

- QSL-korttien edullinen kotimainen painatus

- Syksyn perusluokan kurssi 1.10.-3.12.

- Kätevä, Tekevä, Lukeva -messut Lahden Messukeskuksessa 2.-3.11.2013

- Myynnissä FT-707 ...

Kerhon syysleiri "Ruskaleiri" Luhtaanpirtissä la-su 14.-15.9.
OH3AC:n "Ruskaleiri" oli 1980-luvulla syksyn merkittävin leiri etelä-Suomessa. Ruskaleiriä on

vietetty 1980-luvulla aina 1990-luvun alkuun Luhtaanpirtissä, 1990-luvun loppupuolella Orimattilan

Salusjärvellä ja sen jälkeen tiettävästi aina vuoteen 2007 saakka Joutmajalla Joutjärvellä. Nyt on aika

palata juurille: OH3AC:n perinteinen ja perinteikäs Ruskaleiri pidetään tulevana viikonloppuna jälleen

Nastolan Luhtaanpirtillä, Salajärven rannalla noin 21 km:n päässä Lahden ydinkeskustasta mutta

vielä lyhyemmän matkan päässä Lahden moottoritieltä ja/tai Kouvolan tieltä. Sekä moottoritieltä

("Lahden ohitustie", Kumian liittymä, Kumiantien) että Kouvolan valtatieltä (Nastolan keskusta,

Pajulahti, Pajulahdelta 4.5 km) löytyy "OH3AC"-kyltit jotka opastavat aina perille saakka. Kyltit

pystytetään lauantai-aamuna.

Leiriä aloitellaan lauantaina aamupäivällä klo 10:00 ja asemat ym. puretaan sunnuntaina puolelta

päivin. Leirille pystytetään hyvän antennin alle OH3AC-leiriasema ja äänessä ollaan pääasiassa

80/40m ja 2m/70cm! Myös OH3RAC-toistimia seurataan ja annetaan ajo-ohjeita!

Luhtaanpirtti on tunnelmallinen tapahtumien pitopaikka monipuolisilla mahdollisuuksilla. Kahdessa

luokkahuoneessa voidaan pitää esitelmiä ja rantasaunassa nauttia illasta ja uida puhtaassa

Salajärvessä. Luhtaanpirtin tiedot ja sijainnin löydät seuraavasta linkistä:

http://www.kumiantie.fi/fi/Luhtaanpirtti.html

Paikalta löytyy yöpymismahdollisuus 40 hengelle kahdessa huoneessa. Asuntovaunu, -auto ja

telttailutilaa toisella mokomalle. Paikalla on hyvät patjat mutta kannattaa tuoda omat lakanat,

makuupussi tai vällyt mukana. Myös saunalta löytyy muutama makuusija, jos luultavasti

pikkutunneille saakka jatkuva pölinä ei nukkujaa häiritse!

Noin klo 15:00 on leirin pääruokailu. Late, OH3RL; on luvannut loihtia karjalanpaistia, salaattia,

leipää, maitoa ym. niin, ettei kukaan nälän takia joudu leiriltä poistumaan. Jälkiruokana kuuluja

lettuja. Kahvia on tarjolla puffetista koko päivän!

Rantasauna lämpiää klo 18:00 lähtien. Saunan terassilta löytyy kaasugrilli ja rannasta puugrilli. Omat

makkarat ja juomat tietenkin mukaan! Ja pyyhkeet + saippuat ym.! Makkaraa voi toki paistaa

rannalla tai saunalla koko päivän!

Ismo, OH2IV; järjestää HexBeam'in kasausesityksen niin, että jos joku haluaa ottaa mittoja

antennista ja pitää näytöskusoja IC-706MKIIG- rigillä. Samalla päästään antennilla pitämään

DX-yhteyksiä ympäri maailmaa! Myös muuta yllättävää ohjelmaa saattaa ilmaantua ... Myös uusin

QST- ja CQ DL-lehti löytyvät pirtin pöydältä ....

Leirillä voi myös suorittaa pätevyystutkinnon, kaksi henkeä on jo ilmoittautunut! Jos haluat yrittää,

ota yhteys Jariin, OH2BU; oh2bu@sral.fi tai 0400-503221.

Leirien tärkein anti on tietenkin yhdessäolo ja vapaamuotoinen turinointi. Sitä löytyy varmasti! Varaa

siis allakkaasi tuleva viikonloppu la-su 14.-15.9. tai tule ainakin päiväkäynnille ....

Leirivääpelinä toimii "tuhannen leiriyön" kokemuksella Harri, OH3UP. Harrikaan ei ihan yksin pysty

kaikkea hoitamaan, joten jos tunnet olevasi jotenkin avuksi, ota yhteys Harriin puh. 0400-499669.

Latelle, OH3RL; ei myöskään keittiöön muutama apukäsikään olisi pahitteeksi - tiskata ei tarvitse,

siitä huolehtii astianpesukone. Laten saa kiinni numerosta 0405-472 674.
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Tervetuloa!

Kurssin välitutkinnosta mukavat tulokset: 7 K-, 1 T1- ja 1 T2-!
Kun muut kerhot vielä suunnittelevat kurssejaan, on OH3AC:n syksyn ensimmäinen kurssi jo ohi!

Elokuussa alkaneen "esikurssin", viimeinen kurssitilaisuus pidettiin maanantaina Mustankallion

kallioluolissa sijaitsevassa johtokeskuksen tiloissa ja samalla tutustuttiin maanalaisiin tiloihin Päijät-

Hämeen pelastuslaitoksen esittelemänä!

Esikurssilla suoritettiin - toistaiseksi - kuusi tutkintoa: viisi perusluokkaa ja yksi yleisluokka. Kaksi

oppilasta suoritti myös K-moduulit mutta työesteet ajoivat suorittamaan T1-moduulin myöhemmin.

Kurssin opettajina toimivat Raimo, OH3RV; ja Jari, OH2BU. Kurssin kuraattorina ja yhteyshenkilönä

toimi Kim, OH3EAX

Syksyn perusluokan kurssi ti 1.10- 3.12.

Kerho järjestää - tietenkin - myös tänä syksynä perusluokan kurssin. Kurssi alkaa tiistaina 1.10.

kerhon tiloissa radioamatööritoiminnan esittelyllä ym. Kurssille on varattu aikaa tiistaisin 3.12.

saakka mutta kokemuksien mukaan kurssilaiset suorittavat tutkintonsa jo useita viikkoja aiemmin.

Opetussuunnitelma ym. tarkemmat tiedot löytyvät kerhon kotisivulta www.oh3ac.fi/ra-kurssi

Kerho on valmis järjestämään myös räätälöityä koulutusta erilaisille ryhmille toivomusten mukaan.

Myös T2-prepppauskurssi ja sähkötyskurssi järjestetään mikäli halukkaita löytyy!

QSL-korttia painattamassa?
Oletko harkitsemassa ekan kortin painattamista tai loppuneen varaston uusimista? Kannattaa miettiä

seuraavaa vaihtoehtoa:

-------------------------

Hei!

QSL-painos on melkein täysi, vielä muutama mahtuu mukaan. Jos saan tällä viikolla aineistot 

lähtemään niin ensi viikolla painetaan ja ovat noudettavissa tai lähetetään tilaajille ensi viikon 

lopulla. Painetaan Helsingissä Pitäjänmäellä Kopioniini, Höyläämötie 2. Korttimateriaali toinen puoli 

kiiltävä ja toinen puoli karkeampi (kynäystävällinen) 220 g:n arkki. Painovärit 4/sininen. Hinta 

painon ovella 46 € / 1000 kpl. Postitettaessa lisätään postikulut. Tarvittaessa teen kortin  samaan 

hintaan kunhan saan tarvittavat tiedot korttiin laitettavaksi.

Terveisin Reijo, OH4MDY. oh4mdy@sral.fi

------------------------- 

Kätevä-Tekevä-Lukeva - messut Lahden Messukeskuksessa

2.-3.11.2013

Kätevä - yksi suurimmista kädentaitotapahtumista Suomessa - saa uudistuneessa Lahden

Messukeskuksessa nyt 2.-3. marraskuuta rinnalleen kaksi uutta kiinnostavaa messutapahtumaa;

harrastuksia monipuolisesti kokoavan Tekevän ja lukemisen uusiin ja perinteisiin muotoihin

keskittyvän Lukevan. Kätevä-Tekevä-Lukeva –messukokonaisuudesta on rakennettu laaja,

valtakunnallisesti kiinnostava koko perheen tapahtuma.

Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC; on päättänyt osallistua messuille omallla osastollaan. Koska

messuosaston järjestämiskustannukset ovat korkeat, on osallistumisen ehtona että kerho saa

kerhotoimintaprojektiavustusta SRAL:n hallitukselta. SRAL:n hallitus tekee päätöksen avustuksesta

torstaina 12.9., jonka jälkeen hallitus päättää mahdollisesta messuille menemisestä! 

Myynnissä Yaesu FT-707

Seppo, OH2TO; pyysi välittämään kerholaisille seuraavan viestin:
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Myynnissä Yeasu FT-707. Radio on siistissä kunnossa ulkoisesti, kaikki nupit tallessa ja kaikki toimii.

Hintapyyntö 150 €. Radio on OH1EAI QTH:ssa, jossa sen kanssa on mahdollista ottaa koe qso:t.

Mahdolliset tiedustelut OH1EAI kautta. Kuva radiosta löytyy tuolta: http://kuvaton.com/k/Y7QY.jpg

Kyselyt ja muut kauppaan liittyvät asiat: nupi17@gmail.com

Kirjoitti

Jari, OH2BU
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