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Vi tackar Dig så otroligt mycket för din sponsring av vår DXpedition till Bouvet
Ön 3Y02. Jag är stolt den kommer från Sverige.

Det blir ett program att återbetala delar av sponsringen eftersom operationen
blev avbruten, hur: detta blir får vi återkomma med.

Det är mycket frustrerande att efter så många dagar i södra Atlanten inte
kunna aktivera Bouvet ön, det hade varit otroligt spännande och intressant att
köra QSO med Er från ön.

Vi var så nära men ändå så långt ifrån tyvärr, nu är det så att säkerhet går före
alltingannat, vi hade många olika tillbud under resan men som turvarså redde
vi ut de flesta tillbuden. Tyvärr så kunde vi inte reda ut då den där kopplingen
som brann upp.

Själv hade jag otrolig tur att inte bli sjösjuk även om det ibland var mycket och

häftig sjögång. Vi såg många olika storlekar på isberg många olika valar och
framför allt mängder med fåglar och delfiner av speciell art.

När man passerar förbi Syd Georgien ungefär som man passerar förbi Gotland
typ...gjorde ett enormt intryck, nästan lite kusligt. Jag är ju bara van att se på

kartan och har väl aldrig drömt öm ens i tanken att passera på det sättet.

Ett enormt äventyr med 31 dagar på dessa breddgrader i dessa vatten från
Punta Arenas till Bouvet Ön å vidare till Kapstaden är en enorm upplevelse.

Vi var ett mycket bra team och det var härliga grabbar, även om tiden stod
stilla då vi hade en fart på ca 5 knop då vi hade vinden i aktern. 5 knop är ca

L0km/h, det är sakta. Tiden liksom stod stilla.....

Hoppas det blir en ny resa men det får vi återkomma till.

Jag kommer att lotta ut några priser bland er, återkommer
med resultatet.

Tack än en gång för all support !

73 I n SMSAQD operator
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