
Scandinavian Activity Contest, SAC.

NRAU perustettiin vuonna 1935. Perustajana John Fredrik Karlsson, SM6UA. 
Https://wordpress.radiomuseet.se/apotekaren-som-blev-radioamator/

Peruskirja on allekirjoitettu 1936 ja edelleen pääosin voimassa. NRAU:n 
jäseniä ovat siis Tanskan EDR, Färsaarten FRA, Islannin IRA, Norjan NRRL, 
Suomen SRAL ja Ruotsin SSA.  

<takaisin pääotsikoihin>

Suomen DX-Liitto tarjoaa kuusi Kiwi-etäradiota DX-kuuntelijoiden käyttöön
SDXL:n tarkoituksena on edistää DX-kuuntelun harrastamista. Yhdistys 
julkaisee lehtiä ja kirjallisuutta, järjestää kokouksia, harjoittaa DX-kuuntelun
tutkimustoimintaa ja DX-kilpailuja sekä välittää DX-kuuntelussa tarvittavia 
välineitä ja tarvikkeita sekä levittää DX-tietoutta.  

SDXL:n hallitus pohti 26.9.2020 erityisesti kohtaa, jossa mainitaan 
tehtävänä ”välittää jäsenille DX-kuuntelussa tarvittavia välineitä”. 
Nyt kun etäasemien käyttö on usealle meistä jopa ainoa mahdollisuus päästä
kuuntelemaan DX-asemia, hallitus päätti hankkia kuusi kappaletta Kiwi-
vastaanottimia SDXL:n jäsenten operointiin ja kaikkien kuunneltaviksi.

Etsimme siis nyt viittä innokasta SDXL:n jäsentä, mielellään Suomen eri 
alueilta, jotka ovat valmiita asentamaan vastaanottimen omiin tiloihinsa ja 
tarjoamaan sen yhteiseen käyttöön.

Edellytykset sopivalle ”SDXL Kiwi-asemalle” ovat:
1. Jatkuvasti päällä oleva internet-yhteys. SDXL toimittaa vain itse 
vastaanottimen, joka liitetään suoraan reitittimeen.
2. Antenni, joka soveltuu keski- ja/tai lyhytaaltokuunteluun. Emme etsi 
parhaita antenneja, vaan erilaisia antenneja eri tarkoituksiin.
3. Asennuspaikan mahdollisimman häiriötön ympäristö.
4.  Kyky reagoida ripeästi mahdollisiin teknisiin ongelmiin asemalla 
(esim. uudelleenkäynnistys)
5.  Laadimme mahdollisimman tarkat ohjeet laitteen asennuksesta, 
mutta perusosaaminen tietokoneista ja netistä on hyvä olla.
6.  Olet valmis palauttamaan laitteen mikäli eroat SDXL:stä tai olet 
estynyt operoimaan vastaanotinta.
7. Laite voidaan antaa myös jonkun paikalliskerhon yhteisoperointiin. 
Tällöin kerho nimeää yhteyshenkilön.

Jos olet kiinnostunut toimimaan Kiwi-
operaattorina ja sinulla on em. edellytykset
operointiin, niin ilmoittaudu vaikkapa Ismo
Kaupille, ismo@dig1.fi

Kerro vapaamuotoisesti  tarjoamasi QTH:n
ominaisuuksista.

Mikäli halukkaita tulee useampi kuin viisi,
SDXL:n hallitus tekee päätöksen laitteiden sijoituksesta, jotta saataisiin 
muodostettua mahdollisimman monimuotoinen vastaanotinverkko.

Ilmoita halukkuutesi viimeistään Aleksis Kiwin päivänä, 10.10.2020 klo 
20.20 mennessä. Ilmoitamme, mikäli laitteita on vapaana vielä tuon 
ajankohdan jälkeen. Laitteet pyritään saamaan toimintakuntoon syksyn 
aikana. Lisää Kiwi'stä tästä linkistä: http://kiwisdr.com/

Tnx Kari, KKX
<takaisin pääotsikoihin>
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