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ag har vunnit aktietävlingar, 2 st
av 3, som jag deltagit i. Det gäller att
i aktiekursen eller i aktiägareföreningen
plocka ut tre företags aktier som kommer att gå bättre än de andra deltagarnas. Den som har lyckats bäst vinner.
Jag vann 2 och kom nr 4 på den tredje
av några tiotal deltagande. Insatsen, 20
kr, användes som priser till de bästa.
Eftersom jag kammade hem vinsterna så kan jag konstatera att jag
vunnit på aktier. Mitt intresse för
aktier är inte så stort men jag hängde med på en kurs och några träffar.
Det är alltid kul att lära något nytt.
Vad har då mina aktietävlingar med
de intuitiva sökmetoderna att göra?
Efter första veckan, då jag låg nr 1,
frågade kursledaren hur jag kommit fram till just de aktier jag valt.
När jag plockade fram pendeln och
talade om att det var den som visat mig, bytte han snabbt ämne.
När jag vunnit hela tävlingen fick jag
igen frågan, men mer allvarligt. Jag tog
fram min pendel och hänvisade, lika
allvarligt, till den. Tävling nr 2 tog jag
med en klackspark och var inte noggrann varför jag hamnade på 4:e plats.
Tävling nr 3 var jag noggrann och
plockade med hjälp av pendeln ut 3
bolag ur börslistan. Bl.a. något hotellbolag som varken jag eller mina
bekanta hört talas om. Detta bolag
steg under tävlingstiden med 34 % och
det räddade segern. När priset (150
kr) överlämnades inför 70 aktiägare
på en träff ombads jag redogöra för
hur jag hittat bolaget och om jag använt teknisk eller fundamental analys.
Jag hänvisade återigen till pendeln.
Hur många som trodde mig vet jag
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Auran - forts. specialarbete
Robert Carlesten
Undersökning, bergsprickor
Robert Carlesten
Medlem i Slagruteförbundet
Regina Siuvatti
ECWIO - systemet, del 2
Are Thoresen
Upplagda stenblock
Bengt Sundelius
Upplagda stenblock
Bo Westling

Ordföranden
tar ordet!

- vänner som känner". Det slutade med
teoretiskt och praktisk demonstration
och 5 personer som ville ha mer information. Det är alltid rätt att synas.

Agne Olausson

Vad skall vi göra nu för att synas mera?

inte men kursledaren gjorde det i alla
fall inte. Kan detta vara rekrytering?
Inte vet jag men kanske någon börjar fundera och kommer med frågor.
Konventet är avklarat och därmed
också årsmötet. Som vanligt ett perfekt arrangeman men så var det ju
också Anita, Benny och Birgitta som
arrangerade. Jag hörde enbart positiva kommentarer. Flämslätt är ju ett
bara och centralt ställe att vara på.
På årsmötet valde 3 styrelsemedlemmar att avgå och de ersattes av
nya friska krafter. Vi hälsar dem
välkommna. Du ser dem på sidan 2.
Om konvent och kurser kommer
säkert andra att skriva så det finns
ingen anledning för mig att orda.
Dock måste vi omgående starta med
konvent 2011!
Har Du förslag på plats och lokal
så hör av Dig till Anita (sid 2). Kan
Du tänka Dig att hjälpa till eller arrangera så tala med Anita. Hon vet
allt om konvent. Det är en spännande
uppgift där Du själv i stort utformar programmet som Du vill ha det.
Betalningen är liten men äran stor.
Födelsedagskalas med övernattning
har kanske lika lite på denna sidan att
göra som aktietävlingar. Jag var dock på
ett sådant. På morgonen var en deltagare
ute och kom in och undrade vad det var
för en dekal på vår bil "slagrutevänner
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Syns vi mera så lockar vi flera. Blir vi
flera så har vi mera, resurser. Har vi
större resurser så kan vi göra mera.
Kanske ett höstmöte eller flera. Har Du
tips på plats och program så hör av Dig.
Jag var på polisstationen i Lysekil
häromdagen. Vi satt 3 st och pratade
när jag lekte med min pekare. Vi kom
in på vad den används till och lite samtal om vattenådror och andra energier.
Intresset var stort hos mina två
åhörare så jag sade: "Samla några en
dag så kommer jag och berättar". Senare på dagen kom ett ebrev från arbetsgruppschefen." 2 juni kl 15 -18 hemma
hos mig. Personalmöte. 18 pers. Du är
välkommen." Kanske kan jag, eftersom
det är poliser, komma in på att det är
möjligt att leta försvunna personer med
hjälp av pekare, i terräng eller på karta.
Där kan jag ha hjälp av Dig. Kan Du
söka försvunna eller känner Du till
någon som kan? Tipsa mig. Det kan
vara en väg att få in en fot hos en myndighet. Lyckas någon rutgängare hitta
en försvunnen så tipsa mig. Jag skriver
en artikel till Polistidningen som går ut
till landets bortåt 20 000 polismän.
Slagrutan, som Du ju läser, är inte min
tidning, eller redaktörens tidning, utan
vår tidning. Redaktörens huvuduppgift är att redigera och publicera allt
det som vi medlemmar skriver till Slagrutan. Skriv om smått och stort, glatt
och kanske sorgligt, läst eller upplevt.
Det är Du som läsare gör tidningen!
Ha en skön sommar och glöm
inte att synas som rutgängare.
Agne
till salu hos SSF
John och Ulla Hamilton
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