Nummer 1

Januari - februari 2010

Årgång 16

Månadsmöten 2010
Onsdag 13 januari klockan 19.00
Gunnar Widell, SM3SGP, kommer upp till
oss och berättar om hur man kör test i
allmänhet och om hur man bygger upp en
större contest-central. Han kommer också
att speciellt berätta om conteststationen
SK3W i Österfärnebo samt visa bilder
därifrån

Onsdag 3 februari klockan 19.00
Före detta, SSA:s ordförande Göran
Eriksson SM0XW, kommer att berätta
under rubriken:
"En resa till annorlunda länder med radion
i bagaget"
Möteslokal är hos ABF i Folkets Hus i Gävle,
Södra Centralgatan 10
Fika med dryck kan köpas på plats

Ordförandens rader
SM3RMH, Lasse
Gott Nytt År!
Hoppas att JulJul- och Nyårshelgerna varit bra.
Nytt år och nya möjligheter! Jag vill passa på att hälsa de nya amatörerna välkomna på banden. I skrivades
stund har 4 av 5 skrivit upp och klarat provet. Mycket imponerande!
Nu när vintersäsongen och snön gjort entré, så vill jag flagga för kommande radiosamband.
Vi har tre stycken inbokade i februari. Tufft schema, men visst löser vi detta!!!!
Anmälan sker till SM3ACI och SM3RMH. Hör av er i god tid! Önskvärt att ni talar om ifall ni inte kan vara
med också. Vi spar en hel del jagande på det viset. Tack på förhand!
Jag vill passa på att pusha för våran nya arbetsgrupp, Contest. Fredrik SA3ARL vill gärna ha lite bidrag från
er som är contestbitna! Gäller givetvis de andra arbetsgrupperna också.
Hur som helst så hoppas jag att 2010 blir ett bra radioår. Solfläckarna ska väl också bli fler, så condsen
kan rätta till sig!
Vi ses på mötet den 13:e januari
73 de Lasse SM3RMH

Medlemsavgift

Sedan sist
Vår DX-specialist Dick Lundberg SM3CBR,
berättade om hur man kan köra DX utan att ha en
massa aluminium-rör uppe i luften. Med andra
ord : "Hur man kör DX med hjälp av trådantenner".
Många intressanta tips nämndes i detta
sammanhang.
Vi tackar Dick för en mycket givande kväll.
Mats, SM3EMJ

Nya signaler
De klarade provet
Vi gratulerar följande nya medlemmar som har
klarat provet:
SA3BIB Johan Palm
SA3BIQ Leif Hagelin
SA3BIT Fredrik Nyman
SA3BIX Erik Johansson

Dags att betala
För att vara säker på att komma med i
medlemsmedlems-förteckningen, som i år ska komma
ut tillsammans med nästa nummer av
SändarSändar-Amatören, behöver du ha betalat in
din medlemsmedlems-avgift senast den 31 januari.
Ordinarie avgift

200 kr

Familjeavgift

300 kr

Studerande upp till 25 år

100 kr

Plusgiro 33 19 90-2

Samband

Från valberedningen

Rally i Lumsheden

Som du läste i förra numret av medlemsbladet, aviserar
Ove / SM3NTA att han vill trappa ner. Vi har full
förståelse för detta. Ove har under lång tid haft alldeles
för mycket arbete med GKA.
Vi tänker oss en uppdelning av de uppgifter som Ove
hittills skött ensam. Fördelningen skulle förslagsvis
kunna se ut såhär:

Den 6 februari vill SMK Dala ha hjälp med samband
vid ett rally med start och mål i Lumsheden.
Det är 3 sträckor som ska bemannas med 10
radiooperatörer, så vi behöver ha minst 16
anmälningar.

Gästrikekannan
Den 13 februari är det dags för årets upplaga av
Gästrikekannan.
Denna tävling som brukar gå i början av mars är
tidigarelagd i år. Här behövs ca 20 radiooperatörer.

1) En person blir Kassör, tillika styrelsemedlem och
ansvarig för medlemsregistret.
Ove är vald t.o.m. mars 2011 och han har lovat kvarstå
på posten tills dess.

Bessemerloppet

2) En person blir Tidningsredaktör med ansvar för
sammanställning, tryckning och utskick av
medlemsbladet.

Det klassiska minisambandet i Högbo den 21
februari.
Där brukar det räcka med 3 radiooperatörer som kör
bärbart.

SM-Rally i Sandviken
Den 26—
26—27 februari 2010 blir det SMSM-Rally i
Sandviken med start, mål och service på Göransson
Arena.
Sammanlagt 8 sträckor kommer att avverkas under
de två dagarna, 2 st på fredagen och 6 st på
lördagen.
På fredagen behövs det bara ca 5-6 radiooperatörer
men på lördagen behövs det ca 30 radiooperatörer
varför det är bra om du kan anmäla dig så fort som
möjligt, gärna redan nu.
Känner du någon radioamatör som inte är med i
sambandsgruppen så kontakta gärna denna, vi
behöver all hjälp vi kan få.
Välkommen att medverka i en stor tävling.

3) För att leda arbetet runt radiosambanden bildas en
bestående av förslagsvis fyra
”Sambandsledning”
personer.
D e s sa d e la r u pp a rbe te t s in s e m e lla n .
Arbetsuppgifterna inom ledningen kan alternera.
Grundtanken är att ansvaret fördelas på fyra personer i
stället för en. ( = Ove /SM3NTA)
Ett förslag är att Sambandsledningen består av:
SM3ACI, SM5LEI, SM3MTF och SM3NTA.
Vi kommer att diskutera detta vid januarimötet och
fatta beslut.
Vi önskar att du som är intresserad av posten som
Tidningsredaktör hör av dej till valberedningen.
SM3CLA, SM3CBR, SM3MTF

Goda förutsättningar
Förutsättningarna är mycket goda för att alla tävlingar
ska bli av i år, med tanke på det - för rallysammanrallysammanhang - goda vädret. Mycket snö och långvarig kyla.
Förutsättningarna för att klubben ska kunna
genomföra dessa tävlingar är också goda om just du
har möjlighet att ställa upp.

Anmäl dig därför så fort du kan till någon av oss,
SM3ACI, SM5LEI, SM3MTF eller SM3NTA via epost eller telefon.
E-post: samled@sk3gk.se
Även om du inte kan deltaga vill vi ha reda på det
så att vi slipper kontakta dig i onödan!
Sambandsgruppen

Du har väl registrerat dig på klubbens nya hemsida?
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Vårauktion

Månadens QSL

Det går att köra dx även om man bara använder loop och 100w (ibland).
SM3KIF, Ewe
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