CW-bullen den 17 september 2022
de SK0HSC/2 SMHSC CW bulletin stn, op is Peter SM2CEW
=
Som flera av er känner till så finns det en sammanslutning som kallar sig European CW
Association. EuCW kan beskrivas som en paraplyorganisation för europeiska klubbar som
arbetar för att främja CW i alla dess former.
Nu når oss meddelandet via vår svenska kontaktperson i EuCW Krister/SM5KRI att EuCW
fått en ny ordförande. Och ordförande är ingen mindre än vår globetrotter och CW-fantom
Mats SM6LRR a k a RM2D. Mats förordnande som ordförande i EuCW är på tre år.
Bullen grattar naturligtvis Mats till utnämningen, kul med en svensk QRQ-operatör på högsta
nivå i en så viktig sammanslutning. På SCAG hemsida scag.se finns att ta del av Mats
presentation av sig själv samt hans tankar om det kommande arbetet inom EuCW.
Som Bullen brukar säga – CW is King, long live the King!
==
För alla som väntar på radioaktivitet igen från Bouvet Island så kommer nu besked om att den
container som ska ta det mesta av radioprylarna till ön håller på att packas.
Det meddelar Ken LA7GIA. Containern ska strax skeppas vidare till Falklandsöarna där den
så småningom plockas upp på fartyget som tar expeditionen till Bouvet Island.
Den mest avlägsna obebodda platsen på jorden kallar man Bouvet. Detta är därmed en svindyr
expedition och bidrag mottages tacksamt säger Ken. Enligt kontraktet med skepparen utlovas
hela 22 dygns vistelse på ogästvänliga Bouvet i början av nästa år.
Bland gänget som åker dit finns många riktigt duktiga CW-operatörer.
Bullen ser därför fram emot en riktig fest på banden när det väl är dags.
==
Vi kan nu se fram emot fler starka signaler från Kinesiska hams. I oktober examineras årets
nya innehavare av högsta klassens ham-certifikat, klass C, som tillåter 1 kilowatt uteffekt på
kortvågen.
Detta förutsatt att man reser till Beijing och där klarar av examen till den högsta klassen.
Framförallt handlar det om att bevisa att man innehar erforderlig teknisk kompetens.
Kanske ett nytt koncept för oss, alla i SM som vill köra 1 kilowatt blir tvingade att åka till
kungliga hufvudstaden för att avlägga examen i el- och radioteknik.
Det skulle nog drastiskt minska antalet utdelade högeffekttillstånd hi
==

Ingen har väl kunnat undgå att notera att Drottning Elisabeth gått bort efter en rekordlång tid
som regent. Hon kröntes till drottning år 1952.
Bullen noterar att ett år tidigare klev en ung Ingemar SM0AIG in i Radio Telegraphy High
Speed Club. Och han är still going strong i HSC-sammanhang. Gott virke även där.
Imponerande tänker Bullen!
==

==
Det var allt för dagen, tack alla lyssnare och ha en trevlig helg 73/77 och nu dags för QNX?

