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Dofit, sllstar

fö, att ruå

Man måste sikta på höjden ftir att komma långt.
Det gäller i hög grad när det rör sig om radiokom-
munikation.

Skellefteå radioamatörer (SKRA) har under hös-
ten jobbat febritt med sin nya antennmast, som med
sina 30 meter ska ge den extra "touch", sorn ska
göra att signalerna lättare ger kontakter med andra
sändareamatörer runt hela jordklotet...

Det var i somras som iddn
kom upp att klubben skulle ha en
ny antennmast, eftersom den
ganrla börjat visa svaghets-
tccken.

Efter en del sonderinear {lck
klubben tips om en rirasisom en
byggnadsfirma hade skrotat.
Den var 30 meter, skulle passa
utmärkt. Men den var rostig och
omålad.

.-.-M-en:i {'ick Cen av-firmar.t
och blev naturligt'uis glada, säger
en av eldsjälarna, Jan Wenner-
ström. Ett annat företag ställde
upp med blästring och nrålning
utun kostndd.

O Billig mast
Tack vare månsa timmars fri-

tidsjobb av medleörmarna har in-
te den nya masten blivit så dyr.

- De utgifter vi haft har gått
till frakter o d, säger Sören
Wall€d. kassör i klubben. för ut-
gifter är vi rädda lör. Vi, som
många andra småklubbar, har
inte så lysande ekonomi, så det
gäller att hålla ett hårt grepp om
börsen.

O Större antenn
Det är nu önskvärt att klubben

får möjligheter att sätta upp nå-
gon effektiv antenn i toppen på
den nya masten, och det disktue-
ras vad man ska sätta upp. Men
det ska man slutgiltigt be-

stlinrnra sig för under vintern. Nu
är i alla fall masten rest och det
är huvudsaken. Till sommaren
ska måln tackla anrenn.
problemet.

O Klubben yäxer
SKRA rir en livlktig klubb

nred egen trevlig klubbstuga i

Riinnbäcken. För närvarande
har man unge[ir 100 medlemmar
och skaran växer.

Glädjande är att fler och fler
ungdomar söker sig till hobbyn.

Sändarunratörer har efter av-
lirgdu prov hos televerket blivit
tilldelade vissa våglängder; där
man knlter radiokontakter med
likasinnade över hela världen. En
världsomspännande hobby
alltsir. som bl a ger fina möjlighe-
ter till språkträning.

O ilIer pengar
Men ekonomin är ett

"krux". Det kan ibland vara
svårt att få debet och kredit att
gir ihop, såger kassör-Sören.

- Vi har svårt att få tillstånd
till lotterier. Eftersom medlerns-
avgifier och lotterier är våra hu-
vr-fdinkornster, så skulle vi natur-
ligtvis vaia glada orn myndighe-
ter'na visade en något annorlun-
da artitvd till oss.

- Men hittills har vi klarat oss
och hoppas göra det i fortsätt-
ningen också.
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* Sisra sektionen ör uppe. Nu göller det baru utt staga upp
masten vid den översta sektionen. Prickarna löngst upp ör:
Staffan Meijer, Jail Wennerström och Micqel Nilsson.
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* Med millimeterprecision
mdter StilIfan Meijer med ett
awögningsinsftument, Det
göller att mqsten ska stå
pnlrt
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