KOMUNIKAT OT 27 31/V/2015
18 MAJ 2015 ROK

1. AKCJA 35 LECIE OT 27 – w dniach od 1 czerwca do 30 września rusza
akcja dyplomowa z okazji 35-cio lecia powstania naszego oddziału. Przez cały
czerwiec będzie aktywna stacja okolicznościowa SN27OPW. Proszę
wszystkich naszych członków o wzmożoną aktywność na pasmach w tym
okresie oraz propagowanie dyplomu wydawanego z tej okazji. Regulamin
dyplomu będzie umieszczony na naszej stronie.
2. NAGRODY PYRA 2015 – proszę o zgłaszanie chęci ufundowania nagród za

zawody PYRA 2015 . Ewentualne zgłoszenia proszę kierować do Wojtka
SP3QFV adres sp3qfv@konin.lm.pl
3. STRONA INTERNETOWA OT 27 – informuje że jesteśmy w trakcie

załatwiania spraw formalnych w związku z przeniesieniem strony OT 27 na
serwer PZK. Mam nadzieje że strona zostanie przeniesiona i zacznie normalnie
działać do końca maja br. Proszę o zgłoszenia chętnych członków OT 27 na
pełnienie funkcji redaktora strony. Przypominam że administratorem strony
jest Leszek SP3LEM.
4. COROCZNE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW OT 27- w

dniu 13 czerwca odbędzie się tradycyjne spotkanie członków i sympatyków
naszego oddziału. W tym roku spotkanie odbędzie się ponownie w Czeszewie
kolo Jarocina i organizatorami są koledzy z klubu SP3PJA. Informacje na
temat tego spotkania będą umieszczone na naszej stronie oraz na stronie klubu
SP3PJA http://sp3pja.blogspot.com/
5. SP DX CONTEST 2015 – w dniach 4 i 5 kwietnia odbyły się

coroczne
zawody SP DX CONTEST. Po analizie nadesłanych logów w tym roku
frekwencja stacji z naszego oddziału była zdecydowanie mniejsza. Dziękuje
wszystkim którzy poświecili swój czas w okresie świątecznym i wzięli udział
w tych zawodach.

6. SPORTOWE WSPÓŁZAWODNICTWO KLUBÓW OT 27 2014 ROK -

poniżej podajemy ostateczne wyniki za rok 2014. Gratulujemy klubom które
zajęły czołowe miejsca w tej klasyfikacji. Wręczenie pucharu oraz dyplomów
odbędzie się tradycyjnie na corocznym spotkaniu w Czeszewie.
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