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Stormästaren Enock
Han ville verkligen vinna i år. Målet för 
Enock, den sista tiden, har varit att åt-
minstone köra ett nytt land varje dag. De 
flesta dagar har han lyckats och vissa da-
gar har det till och med blivit fler.
När jag gick igenom listorna, för de elva 
åren vi kört Årstoppen, visar det sig att 
det bara är Enock och SM5-Janne som 
lyckats vinna. Något år var SkåneJanne, 
-NGH, uppe och nosade på ledningen, men 

Stort grattis Enock från oss alla till dina fina prestationer under elva år.

Ingen kunde stoppa Enock!

lyckades inte fullt ut. 
Då Enock stått som segrare vid sex till-
fällen och Janne vid fem, så är det väl 
inte mer än rättvist att våra fina plakett 
stannar hos Enock i framtiden. 
Nu tar vi en välbehövlig paus efter elva 
år av Årstoppande. Kanske kan vi hitta 
någon ny intressant variant på radio-
tävling i framtiden, för att hålla intres-
set för radiokörande högt.
Tack alla för att ni varit med!



Hos Janne har det väl varit 
lite som hos mig, att intres-
set varit lågt. Men, han kör 
en hel del öar och närmar 
sig plakettsumman på 750.

# 2 - SM7DAY - 187 DXCC

# 4 - SM7DLK - 163 DXCC

 December   2014 2013
 SM7BHH 226 243
 SM7DAY 187 211 
  SM5DJZ 175 263
 SM7DLK 163 189
 SM7BHM 160 189

-CQY

# 6 -VE3NR - 140 DXCC 

# 3 - SM5DJZ - 175 DXCC 

# 1 - SM7BHH - 226 DXCC

# 5 - SM7BHM - 160 DXCC

Att bli tvåa efter Enock, i den 
sista Årstoppen, är en merit. 
Du har verkligen kämpat på 
bra med dina jämförelsevis 
begränsade resurser.

 

Ja, då blev det du som stod 
som slutsegrare efter elva års 
kämpande. Bra gjort!

En tredjeplats är väl nästan den 
sämsta placering du haft sedan 
vi började. Men jag vet att du 
håller på något amerikanskt 
diplom eller plakett, som tydli-
gen tar den mesta tiden just nu. 
Tacksam för det är nog Enock!

Enligt rykten från Enock 
har Ewe lockat Enock till att 
börja köra ett nytt digitalt 
mode. Det verkar lite mys-
tiskt och de håller nog fort-
farande på att lära sig.

# 8 - SM7DXQ - 35 DXCC 

  December 2014 2013
 VE3NR 140 146 
  SM7NGH 51 210
 SM7DXQ 35 53 
 SM7CQY 4 69
  

Göran berättar att de, precis 
som Eva och jag, har haft 
väldigt jobbiga förkylningar. 
Trots detta, eller tack vare, 
har han kört fyra nya i Dec.

I slutet på månaden blir KP1 
aktiv. Då ska jag igång igen!

Vet inte hur det har gått med 
Lågbandsgörans bäverpro-
jekt, men att han har kört 
många på 160M är något som 
är säkert.

# 7 - SM7NGH - 51 DXCC 

# 9 - SM7CQY - 4 DXCC

En som passerat plakettsum-
man med råge är Mats. De 
750 korten finns redan, men 
han väntar på ytterligare ett 
tjugotal.


