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Motala Sandaramatorer - SK5SM 
2017 blev ett lyckat ar - nytt klubbrum - nytt slutsteg - valbesokta "oppet hus" och SK5SM ar 
ater i etem med special si gnalen SC90SM och i SAC-testen bade pa CW och SSB, bra jobbat 
SM5CNQ, -ELV, -FWW. V i bar blivit flera i klubben - vad kan vi mera begara? 

Har ar nagra axplock infor 2018. 

Vi forsatter med "Oppet hus" och har fbredrag eller nagon larorik aktivitet, hall koll pa 
ww^.skSsm.se . Sidan hade 2017 ca 18 000 traffar - stort tack till webmaster SA5MMM. 

Bakluckeloppisen pa Rundradiomuseet forra aret var valbesokt det blir repris i maj 2018. 

Kiubbstationen SK5SM pa Sveriges Rundradiomuseum skall bemannas lordagar och 
sondagar maj - September 11-15. Ta tillfallet till trevliga moten med museibesokare och inte 
minst har du mojlighet att "kora radio" med bra utrustning. 

SK5AJ grunden ti l l SK5SM fyller 50 ar och det skall uppmarksammas pa olika satt! 
Kommunjakten med ett jubileumsdiplom, en Field Day med familjetraff pa Omberg. 

For att driva runt klubben kravs ideella krafter som vill satsa en liten del av sin fritid 
tillsammans med ett glatt gang i SK5SM - du ar alltid valkommen. 

Vil l du eller nagon som du vet viil bli sandaramator och ta certifikat fmns bra litteratur for 
sjalvstudier och aven kurser hos nagra klubbar i naromradet. Mera information finner du pa 
www.SSA.se eller kontakta distriktsledare Morgan Lorin 070-75 38 690. Sni5bvv(gissa.se 

Onskar du bli medlem i SK5SM kontakta oss pa inform@sk5sm.se for vidare info. 
AT du medlem - glom inte att betala arsavgiften - ar det redan gjort - ett stort tack! 

Obs. Kom ihag att ange avsandare vid inbetalning - det underlattar for kassoren. 
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