Skandynawskie spotkanie VHF/UHF/SHF 2010
Tegoroczne skandynawskie spotkanie miłośników fal ultrakrótkich i mikrofal odbędzie się
niedaleko Polski i być może ta bliskość zachęci kogoś z polskich UKF-owców aby się tam udać.
Jest to już 32. spotkanie organizowane przez zaawansowanych technologicznie radioamatorów z
północnej Europy. Spotkania odbywają się co roku w innym miejscu; tegoroczna impreza
zaplanowana jest na koniec maja, a miejscem jest wyspa Møn, lokator JO64gx, w Danii. Dojazd
samochodem jest łatwy, poprzez Rostock w Niemczech do Gedser w Danii, lub ze Świnoujścia do
Kopenhagi.
Szczegółowe informacje o imprezie można znaleźć na witrynie:
vushf.dk/nordic/VUSHF2010/index.html
Lista uczestników zawiera znaki duńskie, szwedzkie, fińskie, norweskie, niemieckie a nawet
angielskie – brakuje na razie polskich. Ponieważ spotkanie jest międzynarodowe więc językiem
obowiązującym jest angielski. Data: 28-29-30 maj 2010.
Odwiedziłem takie spotkania 2 razy kilka lat temu. Poniżej kilka fotografii ilustrujących
atmosferę tych spotkań.
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NordicVUSHF2004A
Skandynawskie spotkania VUSHF zdominowane sa przez te kraje Europy Polnocnej.

NordicVUSHF2004B
Ruchoma stacja do łączności przez Ksiezyc – EME.

NordicVUSHF2004C
Mozna znaleźć ciekawe i rzadkie podzespoły potrzebne do wysokich czestotliwości.

Nor
dicVUSHF2004D
Leif, SM5BSZ - wyjątkowo zdolny konstruktor i wynalazca pomaga radioamatorom w pomiarach
ich urzadzeń.

NordicVUSHF2004E
Pomiary mikrofalowych anten i urzadzeń na wolnym powietrzu przy zachodzaczm sloncu.

NordicVUSHF2004F
Zabawne zawody w montowaniu grilla na czas - na zdjęciu śmietanka mikrofalowców
szwedzkich sprawnych w montowaniu anten i innych urzadzeń walczy z prostym urządzeniem
jakim jest grill.

NordicVUSHF2004G
Mikrofalowe podzespoły na wymianę. Puszka z napisem OFF to nie podzespoł mikrofalowy.

NordicVUSHF2004H. Trzeba uwazać aby nie wejść w wiązkę mikrofal. W czasie spotkań
demonstrowane są urządzenia własnej roboty i fabryczne.

NordicVUSHF2004I. Christer, SM5IOT sprzedaje polskie obrotnice do anten.

NordicVUSHF2004J. Duńczycy, którzy mogą nadawać w pasmie 4 metrowym (70 MHz) stroją
antenę do odbioru beaconu z Danii.
Wszystkie zdjecia Henryk Kotowski, SM0JHF
Wykonane na Wyspach Alandzkich w czasie spotkania VUSHF w 2004.

