
OHDXF & CCF 20th ANNUAL MEETING
March 10th – 11th, 2018

Holiday Club Caribia, Turku

OHDXF järjestää vuoden 2018 DX & Contest Meetingin. Tapahtuma on jo kahdeskymmenes. 
Juhlavuoden tapahtuma järjestetään Turussa, Holiday Club Caribiassa 9  - 11.3.2018. Varsinainen 
kokouspäivä on lauantaina 10.3. Kokous auditorio on varattu koko päiväksi. Kokoukseen 
ilmoittautuminen alkaa klo 8.30 ja itse kokous 10.00. Kokouspakettiin sisältyy aamukahvi, buffet-
lounas ja iltapäiväkahvi sekä luonnollisesti raudanluja ohjelmapaketti. 

Kokouksessa on erittäin ajankohtainen ohjelma, mm. Martti OH2BH kertoo tuoreen, uuden DXCC-
maan, Kosovon ja monien muiden taustoja esityksessään Innovations and DXpeditions. Erling Wiig
LA6VM tulee melkein suoraan Bouvet Island DXpeditolta kertomaan hurjat tarinat (sillä 
varauksella, että pääsee ajoissa pois sieltä), WRTC 2018:n puheenjohtaja Chris DL1MGB kertoo 
valmistelujen edistymisestä, kvalifioinnista, kilpailupaikoista jne. sekä Suomen ja Ruotsin 
kilpailujoukkueet esittelevät valmistautumistaan ja kilpailustrategiaansa. Eikä pidä unohtaa 
muitakaan esityksiä, case ZA1WW, kilpailuasemat OH5Z ja OH0X sekä sokerina pohjalla Tonin 
OH2UA Internet on HF, joka tarjoaa aivan uuden ikkunan tulevaisuuteen.

Kokouspaketin hinta on 75 euroa. Hinta on sama kaikille kokoukseen osallistuville. Poikkeuksena 
hotellissa pe - la välisen yön yöpyjät saavat kokouspaketin 67 eurolla (aamiainen huoneen 
hinnassa). 

Yhteinen illallinen järjestetään kaikille halukkaille. Kuitenkaan se ei sisälly kokouspakettiin, vaan 
jokainen hoitaa itse maksupuolen paikan päällä. Illallisen on hotellin tilausravintola Terracessa. 
Illallinen on Caribian Juhla Buffet, jonka hinta on 45 euroa. Alkoholipitoiset juomat jokainen tilaa 
itse makunsa mukaan ja maksaa laskunsa illan päätteeksi. Juhla Buffet menu.

Sunnuntaina on halukkailla tilaisuus tutustua OH0X:n kontestiasemaan Brändössä. Sinne mennään 
joko omilla autoilla. Lauttojen talviaikataulun takia matkan kesto on 8 - 9 tuntia. OH0X:n asemalla 
ehditään olla vain reilu tunti. Takaisin Turkuun tullaan noin klo 19. Brändön exkursio ei kuulu 
kokouspakettiin, vaan jokainen osallistuja maksaa sen erikseen. Hinta-arvio on 30 - 40 euroa per 
henkilö.

OHDXF:n web-sivuille, www.ohdxf.fi on avattu ilmoittautumissivut.

Huoneiden hinnat ovat varsin edulliset, yhden hengen huone 108,- kahden hengen 128,- ja kolmen 
hengen 168,- euroa per yö. Hinta sisältää aamiaisen. Varauskoodin saat ilmoittautuessasi 
kokoukseen. Varauksen voit tehdä sähköpostilla tai puhelimitse. Nettivarauksessa koodi ei kelpaa.

Aveceille on Caribiassa tarjolla monenlaista rentouttavaa tai kuntoilua. Lauantaina kaikkien hotellin
hoitopalvelujen hinnat ovat meille alennettu 10%:lla. 
kts. https://www.holidayclubresorts.com/fi/kohteet/caribia/ 

Hyvien ja edullisten laiva- ja lentoyhteyksien takia odotamme vahvaa ulkomaista osallistujaien 
joukkoa. Perjantai-illaksi olemme varanneet tilausravintola Terrasesta DX & Contest Suiten, joka 
on auki klo 19 – 23 kaikille halukkaille. 

Ilmoittaudu! Tiukkaakin tiukempaa kontesti- ja DX-chattailyä on luvassa. Tätä tapahtumaa ei 
todellakaan kannata missata! 
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