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bort i de ynkligaste conds son på länge drabbat oss norrskenets söner.
och Rolf
som skulle köra
-2BQE
-2ABX,
i skift
och sortera kön
av DX till första SM2stationen på SSB, fick istäliet berätta för publiken hur det kunde ha varit, om inte en jordmagnetisk storm inträffat . .
Nåja, 80 gav ju en del skandinaver och 20
.

på lördagsförmiddagen gick riktigt skapligt på
Europa. MP4 gav enda DX-et. Och så hade vi
våra två mobila stationer 2BNS och
i flitig verksamhet runt om staden,-2AYH
så helt
lottlös blev inte publiken.
Vi kunde konstatera. att HX-500 är absolut

TVI-fri. En Tv-apparat på golvet, praktiskt
taget under 10O-rvattsändaren, gick helt klanderfritt och inte heller någon av övriga c:a 100
TV-apparater i utställningslckalerna rvnkade
skärmen åt våra sigs. L{en Sveriges Radios
stereofoniska förstärkare med-10 meter långa
oskärmade högtalartåtar' Iikriktarte och återu1sände vårt snack med full styrka. Ett förslag
att korlsluta Hi-Fi-utgången med en 10.000piffare upptogs onådigt!
Ekonomiskt blev det hela emellertid
succö för SRA, mycket tack vare att

en

-ZBYW
råkar äga utställningslokalen och ställde
den
till förfogande utan andra kostnader än städning och elström, och mest tacl< vare att samtIiga klnbbmedlemmar utan muck offrade eir
veckas fritid tiII grovjobb. Vi fick t. ex. lov att
egenhändigt lägga ett golv på c:a 30 kvm. för
att ordna filmlokal. Primus för utställninEen
var Janne, vår ordförande.
Meeting som sprack

PUH! Det är över nul!
Medan Jimmy

extatiskt
på trinmen för att få rätta
i blicken slickar --2BYW
greppet på hundralapp:rrna i kassan idkar övmed något

riga medlernmar i Skellefteå Radioamatörer

avslappningsövningar med osammanhängande
dösnack efter en hyperjobbig vecka med kul-

men fredag lördag-söndag 29 9-1 70.

Vi hade lyckats få Sveriges Radios och Televerkets TV-expo tilI Skellefteå och stälIt oss

som arrangörer för den. 1.300 personer lockade
vi in och TV-handlarna nästan tampades om
att få vara med som betalande ntställare.
Själva visade vi en SSB-station, HX-500 och
RDIE 6900 med callet SM2XA, som AB Ferrofon, d.v.s.
r'älvilligt ställt till förfogan-52K,
de, och dessutom
bilder från klubblokalen,
QSL i nassor, prefixkarta, SSA:s >>saga>> och
oss sjäIva som något oerfarna SSB-operatörer.

Stationschefen vid SI\[2XA, Åke

-2BQE,
hade med hjälp av Lasse 2CQC fått
värme
på prylarna och dessutom en del HF ut i en
G5RV-antenn, som hängts 15 meter över det
höstgula gräset. Fästpunkterna i två jättebjörkar fixade stadens brandkår(!) med sin för
dylika ändamåI utomordentliga maskinsLege.
Så långt rrar allt bra. ntlen våra vilda förhoppningar om många och fina QSO blåste

Något som Skellefteå Radioamatörer och
dess klubbmästare
aldrig
mera
-2BNS
kommer att ta befattning
med är ordnandet av
meetings. Helgen 7-8 oktober hade vi inbjudit till SM2-meeting i utställningslokaten
kring SB-riggen, mat och diverse muntratio-

ner. Vi fick sex (6) svar på c:a 120 utsända
brev
alla avböjande! I sista momangen

ringdeoch meddelade att FURA (Föreningen-2BJS
Umeå Radioamatörer) skulle l(omma
med sju man. IJmegrabbarna kom också, och

vi hade som alltid då grannklubbarna möts
trevligt på lördagskvällen. Även för meetinget
hade vi fått XA-signalen och en del kunde köras trots fortsatt blåsväder på banden
mest
förstås sedan A5-sändarna stängt för kvällen!
(Get rid of those harmonics, bovs!).
Att det sedan blev >knallconds> på söndagen
är fullt i överensstämmelse med lagen om alltings inneboende ondska.
Facit: Pengar i SRA-kassan. Vi får möjligheter att köpa de grejor som fattas till vår
halvfärdiga 2-metersstation. Vi kan skaffa
oscilloskop, rörvoltmeter och griddippa tiII
klubblabbet, och de sedan lång tid ältade privata SSB-planerna fick en rejäl knuff framåt.
Det är ju alltid något.
Teut

-PABX, foto -?BNS

