CW-bullen den 5 februari 2022
de SK0HSC/2 SMHSC CW bulletin stn, op is Peter SM2CEW
==
Ingen har väl undgått att notera att den 9 februari så försvinner alla covidrelaterade
restriktioner och viruset klassas inte längre som samhällsfarligt. Ska vi därmed förmoda att
allt så sakteliga återgår till hur det var år 2019?
Kanske till vissa delar, men troligen har många av oss förändrat vårt sätt att bedriva vår
tillvaro och kommer därför att behålla vissa rutiner även nu när allt öppnar upp.
En sådan rutin är utan tvekan att behålla de kontakter vi skapat via radiovågorna under
pandemin. Troligen kommer vi också att fortsätta våra digitala videomöten i olika former där
avståndet mellan de inblandade inte spelar någon roll.
Dagens Bulle-op är sedan drygt ett år medlem i Long Island CW Club/LICW i New York.
Klubben har ca 2400 medlemmar i USAs 50 stater samt dessutom i 40 olika länder världen
över.
Det fantastiska med klubben är att man veckovis håller drygt 70 lektioner av olika slag där
huvuddelen handlar om att lära medlemmarna CW och ge dem kunskap i hur man kör CWQSOn på banden. Allt detta sker via Zoom videomöten över Internet.
Och på deras livliga e-postforum ser man att det går framåt hela tiden. Det blir CW-operatörer
av de flesta och de stortrivs med sina nya färdigheter på banden!
Inte mindre än åtta svenska medlemmar finns i klubben och några av dem håller nu på att lära
sig CW från grunden.
Det finns även specialkurser för att lära sig CW för de som har någon typ av
funktionsnedsättning som till exempel problem med hörsel eller syn och till och med ett
särskilt program för de med autism.
Goda exempel ska man alltid framhålla och Long Island CW Club ligger verkligen långt
framme när det handlar om att ta nya grepp för att få folk att lära sig CW!
Bullen spinner av välmående över detta.
Och som barnen säger på dagis i Sverige – Respect Dude! till LICW.
Kolla deras hemsida longislandcwclub.org i i longislandcwclub.org
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År 2022 är tigerns år enlig kineserna. Förra året var oxens år 2021 som har handlat om stadiga
framsteg, pragmatism och hårt arbete.

Det nya året som började den 1 februari 2022 handlar istället om intensiva känslor och stora
beslut. Tigern kännetecknas av kraft, djärvhet, och storskalighet.
Bullen känner igen sig – kraftig, djärv och storskalig hi
==
Nästa söndag den 13 februari firar vi på uppmaning från FN och UNESCO den årliga World
Radio Day. Vi som trivs alla dagar i veckan på etern kanske inte behöver ställa oss i givakt
men ett och annat CQ på CW kan vi ju kosta på oss en så fin dag. Kanske till och med att
handpumpen får sig en omgång av näven på World Radio Day, what say gents?
==
Bullen gillar skarp telegrafi men tycker också att det finns en genuin aura över
amplitudmodulering. Flaggar därför för AM-testen som går av stapeln idag mellan 09 till 11
SNT. Ratta om radion till fonidelen på 80m och tryck på knappen eller vrid vredet till AM
och delta i detta trivselarrangemang som klubben i Arboga anordnar.
Hur kul som helst även med ohackad bärvåg då och då tänker Bullen hi
==
Tack alla lyssnare, ha en skön helg!
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Nu dags för QNX?

