CW-bullen 26 februari 2022
de SK0HSC/2 SMHSC CW bulletin stn, op is Peter SM2CEW
==
Nyheten når oss att vår egen Globetrotter Mats SM6LRR / RM2D blir aktiv som JT4RR från
Mongoliet.
Under våren och sommaren vara planerar han att vara QRV portabelt som JT4RR/P från
Södra Gobi-öknen med en Lab 599 QRP-rig och en vertikal. Effekten blir 5 till 10 watt och
det handlar till 99 procent om att köra CW.
Eventuellt kan det bli lite högre effekt om Mats kan hitta ett bra batteri att ta med sig
Mats jobbar som ni vet där borta och planerar att köra radio på ledig dag vilket mest troligt
infaller på söndagar eller alternativt torsdagar.
Normalt sett jobbar Mats vid Oyu Tolgoi Copper and Gold Mine så det är ingen DXexpedition utan hans rullande reseschema handlar om ca 10 veckor i Mongoliet och sedan 5
veckor hemma i Moskva.
Bullen ser fram emot att höra Mats från Mongoliet på radion. Äntligen verkar det ordna sig
med tillstånd och anropssignal där borta.
Bullen säger amjilt khüsiye som är mongoliska till Mats vilket betyder Lycka Till!
Och titta gärna in på Mats sida på qrz.com, sök på JT4RR.
==
de SK0HSC/2 CW bulletin station
==
Den nya kommunjakten är som ni vet i full sving. Mest av allt körs det kommuner på SSB,
något som vi CW-fantomer behöver ändra på.
Bullen rekommenderar att infinna sig fq kring 3537 och 7037 och ropa CQ Kommuner, det
blir säkert pileup. Så blev det för Bulle-op på 40m CW i början av veckan, ett oavbrutet
pileup som pågick i en timmes tid efter ett enkelt CQ.
SK6EI har en förnämlig karta på webbplatsen för kommunjakten. Där kan man genom att
klicka på en kommun se hur den varit aktiverad. Nästan hela landets kommuner är aktiverade
i någon form men för Västerbottens del är det klent med aktivitet. Halva länets kommuner,
dvs nio stycken, lyser oaktiverade både på CW och SSB. Klar förbättringspotential!
Kommunjakten är kul aktivitet. Även om vi kanske kört alla kommuner för länge sedan och
flera gånger dessutom så gillar Bullen att det bubblar på banden.
==

Bullen noterar att hams i Ukraina är avstängda från banden i minst 30 dagar efter presidentens
beslut. Allt enlig en notis från kollegan Nick UY0ZG. Bullen lider med kollegorna i Ukraina,
naturligtvis inte bara för att de saknar möjlighet att köra radio.
==
Ni minns finska träsatelliten som ska ta selfies från rymden. Nu satsar spanska amatörer på en
satellit där hams på jorden ska kunna spela schack med datorn i rymdsatelliten! Via RTTY
skickar man sitt drag till satelliten som sedan svarar med ett motdrag som sänds via telemetri
tillbaka till motspelaren. URESAT-1 heter skapelsen som drar upp i rymden till hösten.
Bullen kan knapp hålla sig för skratt, hur tänkte man här då????!!
==
Avslutningsvis kan Bullen berätta att Luleå under dessa dagar invaderats av skridskoåkande
holländare. De arrangerar under en vecka tävlingar på Luleåälvens fantastiska is. När inte isen
kommer till Holland längre så får holländarna komma till isen. Längsta loppet är 16 mil lång,
övriga ligger på 6 till 8 mil, lite annat än vad Nils Van der Pol åkte i Peking hi
=
Det var allt för idag, tack till alla lyssnare och ha en trevlig helg!
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