
 

Radiopejl nu på Internet 

SVM har nu lagt in radiopejl-

information på Internet. Det finns 

en hemsida, information om hur 

RPO går till samt resultatlistor 

från alla VM. Dessutom finns det 

länkar ut i världen till andra RPO-

klubbars hemsidor, bl a USA där 

det finns många aktiva klubbar 

(även om de inte tävlar på samma 

sätt som vi). Man kan även 

prenumerera på "Fox-list" och 

automatiskt få hem RPO-info till 

sin e-mail adress.  

 

Den som vill besöka RPO-sidorna 

på Internet knappar in (utan 

radbyte): 

 
http://spitfire.ausys.se:8003/ 

hsn/rpo.htm 
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