SK0HSC CW-bulle den 4 juni 2022. Operatör Ingemar SM0AIG på frekvens 3537 kHz.

Häromdagen damp QTC ned med en duns i brevlådan. Vet ej om RED gått på
händer eller alla fyra men OJ vilket nummer från första sidan till den sista.
Visserligen förstod jag inte så mycket av herr Tilmans bravader men spännande lät
det, en annan är ju ingen node-red med Raspberry Pi men icke förty kör jag DX om
nätterna med S-mätarn i botten och rådbråkar diverse tungomål
Missa inte Kalle Ivar och hans öden och äventyr nu senast från en kulturstuga på
söders höjder med en tråd uppe på berget. Vad allt har inte den mannen varit med
om. Och dom som han försökt sälja sina grejer till
Första stationen i S21 alias Bangladesh måste du också läsa. SM6CPY Carl-Erics
öden i österled är helt osannolika – Munchausen kan slänga sig i väggen. En
muslimsk imam bjussar på batterier antennstolpe och högtalare som egentligen var
avsedda för bönetimman. Men ändamålet helgar medlen och allt är sant som
korvspad
Men jämmer och elände. Ena röret i mitt L4B gick upp i rök med en flammande
blixt och nu är man låghalt. Men det räcker gott både till Anderna där John HK3C
sitter på samma höjd som gamla HCJB och nästan spräcker mina lurar och till Geir
LA5ZO som sitter vid rodret mitt ute i Atlanten med hustru och allt efter att ha
övervintrat på EA8 och Azorerna
Skulle gärna göra samma hat trick som Peter SM2CEW som kör bullen per
duoband med strålande resultat men till den ändan krävs ytterligare ett L4B om du
skulle hitta nån sådan pjäs uppe på vinden.
Jag är oxo på jakt efter lite Eimac 3-500Z gärna dammiga men såna finns iofs hos
RF parts på andra sidan Atlanten
Och under av alla under, en god vän i Chile tipsade om att även 15 meter har börjat
öppna. Så vips QSY och minsann hördes han inte där oxo. Även tio meter ska vara
i gång till och från. Så det stundar ljufva tider för en radioamatör
Undrar om du kört Jesper i Skagen? Han har skandinaviens häftigaste call eller vad
sägs om OZ1 iii – det låter som ett skämt men han fick den av danska televerket
och blev först missnöjd men synes nu att den är ganske bra , hi
OZ1iii helt oslagbart säger bulle op och tackar för uppmärksamheten
Nästa vecka har Peter SM2CEW lovat köra bullen med handpump som en liten
uppmjukning inför SKD
Trot om du vill

