CW-bullen den 8 januari 2022
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==
Äntligen återgår vi till den härliga lunken igen med grå vardag och vanliga helger utan
plusmeny. Och den grå vardagen håller i sig ända fram till påska som infaller i mitten av april.
Men insprängt i den grå vardagen hittar vi pärlor som fettisdagen och våffeldagen. Inget
smakar så bra som semlor och våfflor med hjortronsylt i den bleka vintersolen.
Bullen gläds naturligtvis åt att vara i luften denna lördag morgon, precis som vanligt. Inget är
bättre i det här landet än när det är som vanligt hi
==
Nyårsdagen kryddades som vanligt med SKD och visst föreföll det som om aktiviteten med
handpump var hög på bandet. De nya reglerna med två aktivitetspass kanske gjorde att det
blev mer koncentrerad aktivitet, så kändes det i alla fall.
==
Bullen hade häromdagen ett QSO på 15m med vår vän Lars SM6NT som nu befinner sig i
Thailand och kör med callet HS0ZME. Lars har fina antenner och hörs mycket bra här i SM.
Bullen tipsar om att kolla på 15m på förmiddagen och ge honom ett QSO i SOCWA. Han blir
kvar i HS fram till början av april så det finns gott om tid att hitta honom på banden.
==
de SK0HSC/2 CW bulletin stn
==
En annan Lars, SM5TA, skickade ett elektroniskt julkort till Bullen före helgerna. Julkortet
föreställde tomten med en ost i famnen. Gissa vilken ost? Självklart är det Äkta Boxholm
Gräddost! Tyvärr gick den inte att finna i ostdiskarna uppe i SM2 innan jul, men blotta tanken
på att tomten skulle kunna ha med sig en gräddost värmde. Kanske nästa år!
==
Världsrekord har i alla tider utropats för olika insatser. Bullen uppmärksammar nu ett rekord
inom kommunikationsområdet som alla borde försöka sig på att slå.
Det handlar om att skrika ett meddelande den längsta distansen bara genom att använda sina
egna stämband. Så kallade Town Criers anordnar årliga tävlingar i att skrika ett meddelande
och nuvarande världsrekord ligger på just under hundra meter.
Här har ni något att bita i, hitta ett par höjder på bra avstånd och skrik ut ett meddelande
mellan varandra. Rätt mottaget i ena änden på en distans över hundra meter och du innehar
världsrekordet!!

Skrikhalsar har alltid funnits i vår omgivning tänker Bullen, nu kanske de får en riktig revival
som det heter på tramssvenska hi
==
Samtidigt som SKD pågick så startade även den nya versionen av kommunjakten. Alla 290
kommuner ska in i loggen, blir spännande att se vem som kommer först denna gång. Helt
klart har kommunjakten skapat stor aktivitet på banden både på CW och SSB.
Man kollar ju på repriser på TV eller Netflix så varför inte också ta den gamla goda
kommunjakten ett varv till? Klart som korvspad säger Bullen!
==
Avslutningsvis, imorgon söndag mellan kl 09 till 11 GMT går NRAU CW-del av stapeln på
80 och 40m. Allt annat än den lugna lunken i SKD, här är det full rulle i tvenne timmar med
Skandinaviska och Baltiska stationer på slagfältet. Missa inte!
==
Tack alla lyssnare, ha en skön helg och tänk inte på elpriset när du kör telegrafi, det är låg
duty cycle så mätaren hinner inte registrera ngn extra förbrukning hi
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