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Fiji: előkészületek a behajózásra Fijiről nyugat felé, de még nincs döntés, mikor
(készült: 2008.06.05.)

Részletek a Méder-csapat legfrissebb híreiből:
"Carina és Áron a Csendes óceánon - rádió-híradó (2008.07.08)
Sziasztok!
Áron hétfő este vagy kedd reggel akart indulni (nálunk hétfő reggel vagy éjjel
2008.07.07.). Ezt még szándékában állt megerősíteni/pontosítani, de úgy tűnik
nem nyílt már rá lehetősége...
A következő napra tervezte az első rádiózást. Ez ma reggel 8-kor lett volna/volt.
Talán Péterrel (VK2VZ) beszélt, én Árpi közvetítésével hallgattam az echo-linken,
de zajon kívül csak két hangfoszlányt véltem megérteni, de Áron hangját mégis
felismertem.
Szóval úgy tűnik, Áron elindult, kb. egy hét múlva érkezhetne Port Vila-ba, Vanuatu
fővárosába. Végig erős 6-os szél (24-27 csomó) várható, eleinte 3/4-es, majd
inkább hátszélbe forduló.
Méderék
Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió-híradó (2008.07.09.)
Sziasztok!
Ma Árpi beszélt Áronnal, a rögzítésről sajna lemaradtam, de legalább tudjuk a
pozícióját:
17-34 S 174-38 E
Légvonalban kb. 170 mérföldet tett meg Fidzsi-ből való indulása óta, és 380 tmf
(704 km) van hátra Port Vila-ig, Vanuatu fővárosáig.

Méderék
Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió-híradó (2008.07.12.)
Sziasztok!
Ma végre ismét sikerült Áronnal rádiózni. Köszönet minden amatőrnek! Az a
rádióállomás, amit Árpi szokott használni, sajnos nem volt bekapcsolva, de Pali jól
tudott Áronnal beszélni, Fred jól tudta venni Áront, mindhárman kapcsolatban
voltunk egymással az echo-link révén. Pali minden üzenetet átadott Áronnak, Fred
pedig kitette az echora amit az ő rádiója vett.
Áron pozíciója UTC 2008.07.12 06:00 17-56 S 171-39 E
Eddig mintegy 340 mérföldet tett meg, kb. 200 tmf van még hátra.
Üdv: Méderék
Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió-híradó (2008.07.13.)
Sziasztok!
Ma is kitettek magukért rádiós barátaink, sikerült Áronnal beszélniük. Laci (HA8RD)
már reggel jelezte, hogy a mi frekvenciákon verseny zajlik. (Vasárnap ez gyakori,
és nagyon megnehezíti a rádiózást.)
Pali (N6DMV) jól tudott Áronnal beszélni, kitette az echora is. Fred (AA7UY) most
nemcsak jól vette Áront, hanem Áron is hallotta őt. Árpi (WA6HDD) is figyelte
Áront a szokásos táv-állomása közvetítésével, de csak foszlányokat hallott.
Az echon rögzítettem a beszélgetést, de sajnos a verseny miatt nem nagyon
élvezhető (bár Fred megkérte őket, hogy menjenek odébb...)
Áron pozíciója UTC 2008.07.13 06:00 17-54 S 170-16 E
Tegnap óta 80 mérföldet tett meg, kb. 125 tmf van még hátra.
Üdv:
Méderék
Carina és Áron a Csendes óceánon - Rádió-híradó (2008.07.14)
Sziasztok!
Pali, Fred és Árpi rádióztak ma Áronnal, de elég nehezen lehetett érteni.
Áron pozíciója UTC 2008.07.14 06:00 17-51 S 169-09 E
Tegnap óta 70 mérföldet tett meg, kb. 65 tmf van még hátra, ha minden jól megy
holnap megérkezik Port Vaila-ba (Vanuatu).
Üdv:
Méderék"
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