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Kerhon hallituksen avoin kokous ma 22.4. klo 18:30
Uusia tunnuksia
UV3-R suomenkielinen käyttöohje uudestaan
Uusimmat CQ ja DL-QTC luettavana
SRAL kevätpäivä Riihimäellä

- Vuoden 2013 jäsenmaksu
- Vuorot

Hallituksen avoin kokous ma 22.4. klo 18:30
Kerhon hallitus pitää avoimen kokouksen kerhoillassa ma 22.4. n. klo 18:30 alkaen.
Alustavalla agendalla on mm. päätöksen tekeminen ehdotuksesta siirtää OH3RAC toistimet
Mustankallioon, antennianalysaattorin hankinta kerholle, kevään antenninrakennuskurssista
sopiminen, kerhon talous- ja avaintilanne ym.

Kaikki mukaan miettimään yhteisiä asioita ja antamaan hallitukselle vinkkejä!

Uusia tunnuksia
Kerhon kevään kursseilta ja preppauksista satelee pätevyystodistuksia ja uusia tunnuksia. Nyt myös
nuorisopreppauksen opiskelijat ovat saaneet viralliset tunnuksensa. Tässä osa uusista tutkinnoista.
Lisää on vielä tulossa!

OH3EIN
OH3EIO

Sanni (Lammi) (12 v.)
Topi (Lammi) (11 v.)

OH2VS
OH2SA
OH2KR
OH3NAO

Veera (Lohja) (11 v.)
Marina (Espoo) ( 9 v.)
Kristina (Espoo) (12 v.)
Kalevi (Lahti (korjaus) yleisluokka

UV3-R suomenkielinen käyttöohje- - uudestaan
Edellisessä kerhokirjeessä ollut linkki ei toiminut kaikilla. Facebook-linkki toimi vain sen kautta
ladattaessa. Tässä linkki ja uusi yritys.
------Moni on tuskaillut pienten kiinalaisten laitteiden käyttöohjeen kanssa. Nyt löytyi kerhon Facebooktililtä hyvä ohje Porvoon Radioharrastajien, OH2ABB; lähettämänä:
Kokeile seuraavia linkkejä:
www.oh3ac.fi/UV3-R%20SF.pdf
www.oh3ac.fi/UV-3R%20SF.pdf
www.oh3ac.fi/Baofeng%20UV-3R%20SF.pdf
Kiitos, Markku!

Uusimmat QST ja DL QTC-lehdet luettavissa
Maanantaina voit kerhoillassa lukea myös uusimmat ARRL:n QST ja Saksan liiton DARC DL
QTC-lehdet.
Paljon mielenkiintoista asiaa ja hyviä mainoksia.
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SRAL:n kevätpäivä la 20.4. Riihimäellä
SRAL:n kevätpäivää vietetään nyt lauantaina 20.4.2013 Riihimäellä. Ohjelma alkaa klo 09:00 ja
jatkuu aina klo 16:00 alkavaan kevätkokoukseen.
Paljon kerhon jäseniä on tulossa paikalle ... onhan siellä m. kirpputoria ja samalla voimme katsoa,
kuinka lähelle OH3AD pääsee vuosikokouksen järjestämisen tasossa (vrt kerhon järjestämät
Syyspäivät 2012)

Vuoden 2013 jäsenmaksu
Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; tämän vuoden jäsenmaksut pidettiin joulukuisessa
kokouksessa samana kuin edellisinä vuosina: aikuisjäsenet 20 € ja perhejäsenet, nuoret (<15 v),
opiskeiljat ja työttömät 10 €.
Voit auttaa sihteeriä ja taloudenhoitajaa ja kerhon taloutta maksamalla jäsenmaksusi
oma-aloitteisesti kerhon tilille SAMPO FI 77 8000 2505 9450 05. Laita nimesi ja kutsusi viestiosaan.
Tnx!

Vuorot
Kerhoiltojen "kahvinkeitto"
ma 22.4. Vesa, OH3FYE
ma 29.4. Pekka, OH3JMJ

Kirjoitti
Jari, OH2BU
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