Roslagens sändareamatörer
Inbjudan till Radiodag i Näsmo, Hållnäs
_______________________________________________________________________

Lördag den 26 aug. 2017 kl 11.00
om intresse fortsättning söndag den 27 aug.
Platsen är hemma hos SM5HP/Rolf i Näsmo, Hållnäs.
Väg 292

Karta finns på nästa sida.
Inlotsning via simplex 145,525 MHz.
Program lördag 26 aug:
- TIPSLUNKEN I SKOG OCH MARK (medtag penna)
- KAFFESTUND I DET GRÖNA (Självkostnadspris)
- DEMO av ELBIL. Mätningar och frågor.
- RA200 Demo av RA200 i terrängen.
- RADIOTEKNIK I OLIKA FORMER
Föredrag av SM5HP/Roffe. SDR-radio kommer naturligtvis upp.
Kortfattad information om mätning på radiostationer och vilka instrument som används.
- ANTENNER Det finns möjligheter för den som har en portabel radio att prova någon av Roffes olika antenner.
- LOPPIS I LADAN - Fria bord. Tag med och sälj de radioprylar ni vill bli av med.
Medtag gärna egen stol för att säkra sittplats (om vi blir många).

Program söndag 27 aug.
Vid kvartalsmötet i Rånäs kom frågan upp om det skulle gå att utvidga Radiodagen till
ett två dagars evenemang med övernattning. Kanske för att man skulle få mer tid att
köra radio och testa Roffes många antenner.
Det finns inget program för söndagen utan om det finns ett antal intresserade så anpassas detta till deras önskemål men även fortsättning på det som inte hinns med under lördagen.
För den som är intresserad av att övernatta finns det ett antal sängplatser. Man får själv
hålla sig med sänglinne/sovsäck.
För mat under lördag kväll finns en grill att tillgå. En samordnad måltid kan också ske
vid överenskommelse mellan deltagarna.
En enklare frukost kommer att finnas tillhands till självkostnadspris.
För övernattning krävs en förhandsanmälan så att vi vet om vi skall köra på söndagen också.

Förhandsanmälan till söndagen skickas till sekr@sk5ro.se eller till
Roffe sm5hproffe@gmail.com
Alla är Välkomna!
Roslagens Sändareamatörer
c/o Anders Jonsson
Falkvägen 5
747 40 GIMO
E-post sekr@sk5ro.se

Hemsidan: www.sk5ro.se

Postgiro 23 70 92 - 2

För den som inte har betalt årsavgiften för 2017 är det nu hög tid att senast 30 september göra detta.
Medlemsavgiften är Kr 100: -. Postgironummer 23 70 92 – 2.
Ev. frågor kontakta kassören Lennart/SM5AOG E-post kassor@sk5ro.se

Kör Hållnäsvägen från
Skärplinge vid väg 76 till
Rolfs QTH i Näsmo. Blå
markering på den uppförstorade delen av kartan.
Pilar kommer att finnas
vid avtaget från Hållnäsvägen (gul väg) och sista
sträckan till Näsmo. Ungefär vid Ängvreta

Pilar för vägvisning här

