GB60ATG.
De British Amateur Radio Teledata Group –BARTG, bestaat 60 jaar.
De jubileumroepnaam GB60ATG is tot en met 30 juni 2020 in gebruik door de groep, qsl via: M0OXO
oqrs.

GB50WAB.
Deze speciale roepnaam zal gedurende het gehele jaar 2019 worden gebruikt als onderdeel van de
viering van de 50ste verjaardag van de Worked All Britain Awards Group, de licentiehouder is G7GJU.

PH100KLM.
De KLM is de oudste luchtvaartmaatschappij van de wereld, opgericht op 7 oktober 1919 en bestaat
dus 100 jaar.
PH100KLM is actief tot en met 30 oktober 2019, qsl via het bureau naar PA3DVA.

LG80T.
De radioclub LA2T is opgericht in 1939 en viert nu 80 jaar van activiteit met de speciale roepnaam
LG80T.
Men is het gehele jaar 2019 qrv tijdens alle clubactiviteiten, inclusief contesten, op alle banden en in
alle modes, met pieken op de dinsdagen van 17.00 tot 20.00 utc, qsl via LA2T.

Iets voor de buizenliefhebber.
Op de site met de wat sinistere naam ,,Bunker of Doom” is een schat aan informatie te vinden over
diverse buizengegevens,
o.a. staan er wel 50 manuals / servicedocumenten op van b.v. Philips, RCA, Amperex, Mullard en nog
vele anderen.
Maar ook heel veel zaken over militaire apparatuur en nog vele andere uiteenlopende zaken,
http://www.bunkerofdoom.com/.
Bron : Brac Nieuws februari 2019, verenigingsblad op internet van de Veronafdeling ,sHertogenbosch.

CS25FOQ.
CT1FOQ is 25 jaar lang zendamateur en is het gehele jaar 2019 te werken als CS25FOQ.

LM450C.

DE Haugalandgroep van de NLLR bestaat 50 jaar en is het gehele jaar 2019 qrv met LM450C, qsl via
het bureau.

LZ19ECC.
De Bulgaarse stad Plovdiv is dit jaar culturele hoofdstad van Europa, LZ19ECC is daarom het gehele
jaar 2019 qrv, qsl via het bureau.

SF50CG.
Deze speciale Zweedse roepnaam is tot eind 2019 actief in verband met het 50 jarig jubileum van de
Riksforingen Aktiva Synskadade, de nationale instelling van actieve visueel gehandicapten, qsl via het
bureau.

DM2025c.
De Duitse stad Chemnitz doet een poging om in 2025 te worden benoemd tot culturele hoofdstad
van Europa, samen met een Sloveense stad.
De radioamateurs uit Chemnitz ondersteunen dit project met de speciale roepnaam DM2025C.
Tot zover eerst maar weer, 73 Marten PA3BNT.

