SRAL-100 RADIOKARNEVAALIT SUOMEN KESÄYÖSSÄ
PERJANTAISTA SUNNUNTAIHIN 9.–11. heinäkuuta 2021
Vaikka SRAL:n 9.–11. heinäkuuta 2021
suunniteltua kesäleiriä siirrettiin vuodella,
on meillä radioamatööreillä aina yksi valttikortti hihassamme: Kokoonnumme bandilla
suurella joukolla ilman rajoituksia, iloisina
ja täynnä elämää. Muistetaan myös IARU:n
tunnuslause: We Are Home But Never Alone!
OH2A-TUNNUS ÄÄNEEN
Joukot kokoontuvat perjantaina 9.7.2021
klo 18.00 SA seremoniamestari-Matin,
OH7SV, isännöiminä ja vastaanotto kestää
puolilleöin. Taajuushan on tuttu, 1846 kHz.
Matti isännöi tilaisuutta SRAL:n tunnuksella OH2A. Tähän vastaanottoon on varattu
tilaa yli 400 vieraalle. Mukana olleille Matti
lähettää SRAL-juhlavuoden OH2A-QSL-kortin
omalla nimikirjoituksellaan varustettuna.
Perjantain 160 M:n kenraaliharjoitus valmistelee joukkoja varsinaisiin lauantaina
10.7.2021 pidettäviin karnevaaleihin.
Ne alkavat heti SRAL-bulletiinin jälkeen:
15.30 SA taajuuksilla 1846, 3685 kHz
(SSB) ja 1830 ja 3530 kHz (CW).
OF2HQ-TUNNUS ÄÄNEEN
BULLETININ JÄLKEEN
Karnevaalien isäntinä toimivat Matti, OH7SV
(1846 kHz), ja Kim, OH6KZP (3685 kHz),
ja juomanlaskijoina myös CW-operaattorit
Niko, OH5CZ (1830 kHz), ja Juha, OH1ND
(3530 kHz). Karnevaalitervehdys (sanoma)
on 5918, joka samalla pudottaa oivan määrän pisteitä SRAL:n IARU-joukkueen (OF2HQ
& OF0HQ) laariin. Tämän 160 M / 80 M
riemun aikaikkuna on klo 15.30–18.00 SA.
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KARNEVAALIEN ONNENPYÖRÄ
Kaikkien kolmen luokan, KLL, KMP ja
KHP, osallistujien tunnuslipukkeet laitetaan onnenpyörään ja arpaonnen varaan.
Palkinnot kerätään kaikilta radioamatööritoimintaa tukevilta tahoilta, ja myös radioamatöörikerhot voivat lahjoittaa lisäpalkintoja. Onnenpyörä pyöräytetään käyntiin
15.9.2021, SRAL:n syntymäpäivänä, jolloin
myös kaikkien kolmen ryhmän tulokset
julkistetaan.
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