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Bullen flash news!
Vår egen globetrotter Mats SM6LRR/RM2D har nu aktiverat sig som JT4RR/p ute i
Gobiöknen i Mongoliet. Bulle-op fick ett QSO med Mats på 15m CW häromdagen. Mats
körde då ca 45 watt från en batteridriven radio.
Antennen var en inverterad V på ett 7 meter långt spö. Det lät som om flera SM-signaler
hamnade i loggen den förmiddagen.
Kul att det äntligen gick vägen med licens för Mats. Enligt info på QRZ.com så åker han nu
tillbaka till Moskva under några veckor men vi hoppas att det blir fler utflykter och
radiokörande när han återvänder till Gobi igen.
Kolla gärna bilderna på QRZ.com, du hittar dem när du söker på JT4RR.
==
Troligen har vi alla visat olika grad av skepsis mot iakttagelser av så kallade UFOs,
unidentified flying objects.
I det stora landet over there dvs USA har man nu på högsta nivå börjat intressera sig för
fenomenet igen efter att ett antal synnerligen häpnadsväckande iakttagelser gjorts av militär
personal.
För att inte hamna i foliehattsläge har man också döpt om iakttagelser från UFO till UAP
vilket står för unidentified aerial objects. Same same but different hi
Nyligen tagna videos samt radarmaterial har avhemligats och visats för både politiker och
allmänheten.
Kongressen har därför skapat förutsättningar för ett program som ska ta sig an utmaningen att
bringa klarhet i vad UAP egentligen är och om det innebär ett hot.
Bullen drar på smilbanden och konstaterar att vi redan för länge sedan hörde LDE eller long
delayed echoes på kortvågen, så det är klart att det finns någon där ute som leker med oss i sin
stora kosmiska sandlåda hi
=
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Våra oförtröttliga hjältar vid IARU Monitoring Service berättar i sin senaste månadsrapport
om alla störningar vi hör på våra amatörband.

Det mesta hänger just nu ihop med kriget i Ukraina. Förutom hackspettsradars så kryllar det
av militär kommunikation med FSK. Det blir ju inte bättre för oss när bägge sidor dessutom
försöker störa ut varandras radiosystem.
Bullen drar sig till minnes de så kallade gummitummarna som störde på våra FM-repeatrar
som mest på 70- och 80-talet.
De var störande så det räckte men de gick ofta att hitta dem och få dem att sluta. Med
gummitummen Vladimir Putin är det tyvärr några nivåer värre.
==
Fem veckor kvar till SKD! Gräv fram handpumpen eller pumparna, olja in dem och putsa
kontaktytorna. Välj sedan i god tid ut favoriten innan det är dags på Midsommardagen!
Portabeltestens våromgång imorgon! Perfekt läge att lufta prepper-prylarna, ladda ryggan med
radio, kaffe och mackor.
CW is King!
==
Det var allt för idag, tack till alla lyssnare.
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