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Månadsmöten
2010
Onsdag 3 mars klockan 19.00
ÅRSMÖTE

Onsdag 7 april klockan 19.00
Stor vårauktion
Ta med det du vill att andra ska ropa in
Slagavgift 10 %
Möteslokal är hos ABF i Folkets Hus i Gävle,
Södra Centralgatan 10
Fika med dryck kan köpas på plats

Samband
Rally i Lumsheden

Ordförandens rader
SM3RMH, Lasse
Hej!
Då är det dags för årsmöte och tillhörande förhandlingar.
Vi får hoppas att det förlöper utan större haverier. Ove har ju
aviserat om lite avlastning och det ser ut som att det löser
sig på den fronten.
Annars har vintern rullat på. Otroligt nog, så har det bara
varit ett par dagar med temperaturer runt nollan. Annars har
kylan varit stabilt lagd runt minus tio grader eller lägre.
Tack vare att det kommit så mycket snö, så har jag
äntligen fått upp tråden i träden. Passade på att sätta upp
den, timmen före månadstesten på kortvåg den 14 februari.
Pulsade runt i snön på baksidan av vårt hus, det vill säga
uppe i skogen där det är 1 meter med snö! Jaja, det är ju så
det ska vara. Annars hade det nog aldrig blivit av.
Körde 8 QSO på SSB och 9 QSO på CW, så det var ju inte
några gastronomiska poäng jag skrapade ihop. Det roliga i
kråksången är ju att så många av klubbens medlemmar har
blivit aktiva i testerna.
Nu hoppas jag att våren kommer inom kort och att det blir
många trevliga QSO:n på kortvågen.

Vi höres på banden!
73 de Lasse SM3RMH

Från valberedningen

Den 6 februari ville SMK Dala ha hjälp med samband vid
ett rally med start och mål i Lumsheden.
På grund av för få anmälningar ställdes tävlingen in trots
de goda förutsättningarna med snöiga vägar.

Gästrikekannan
Den 13 februari var det dags för årets upplaga av
Gästrikekannan.
Ett 20-tal radiooperatörer såg till att det hela fungerade
trots att vi inte hade direktkontakt med sträckorna som
kördes på direktfrekvens.

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

SM-Rally i Sandviken
Den 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 fredag och 6 st på lördag.
På fredag behövs det bara ca 5-6 radiooperatörer men på
lördag behövs det ca 30 radiooperatörer.

Goda förutsättningar
Förutsättningarna är mycket goda för att alla tävlingar ska
bli av i år, med tanke på det - för rallysammanrallysamman-hang - goda
vädret. Mycket snö och långvarig kyla.

Anmälningar i god tid
Nu har anmälningarna strömmat in bra, segt var det till
Gästrikekannan medan jag hade överskott på
radiooperatörer till vinterpokalen mer än en vecka innan
tävlingen. Utan ett enda telefonsamtal! Det innebar att
sambandschemat var klart en vecka innan tävlingen.
Mycket bra gjort alla radiooperatörer.
Ove, SM3NTA
Sambandsgruppen

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:
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.
2) En person blir Tidningsredaktör med ansvar för sammanställning, tryckning och utskick av
medlemsbladet.
3) För att leda arbetet runt radiosambanden bildas en ”Sambandsledning” bestående av
förslagsvis fyra personer.
Dessa delar upp arbetet sinsemellan. 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.

Årsmöteshandlingar kan hämtas på
klubbens hemsida och kommer att
finnas på årsmötet

Lars Olssons Fond

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

Fonden innehåller f.n. (Febr. 2010)
25.898,68 kronor
Summan inkluderar räntenettot efter skatt:
103.68 kronor.
SM3AVQ och SM3CLA

RADIOMATERIEL TILL FÖRSÄLJNING EFTER RUNE / SM3FJA
Transceiver:

Kenwood

Koaxialomkopplare:

TS-850 S

Transceiver:

TS-530 S

ATU:

AT-230

Power supply:

PS-31

Högtalare:

SP-31

Mikrofon:

MC-60 A

Mikrofon:

MC-50 A

Hörtelefoner:

HS-5 (8 ohm)

Lågpassfilter:

Fujiden

Manipulator:

Bencher

2 vägs

”

2 vägs

”

DELTA – 4

4 vägs

Konstlast:

50 ohm (c:a 50 Watt)

Antenn:

3 el Cushcraft A 3 S (I garaget)

På tomten:
A) Fackverksmast (c:a 10m)
3 el. beam: TA 33 J:r
Rotor: HAM IV (med manöverenhet: CDE 44)
B)

Mast (c:a 7m) med GP: Cushcraft R 5

Hänvändelse till:
Marianne Strömberg, 026-16 83 83 eller SM3CLA och SM3AVQ

RADIOMATERIEL TILL FÖRSÄLJNING EFTER OLLE/ SM3VED

DLS 160 Polisscanner (utan högtalare)
BEAM 10 element 2m

Transceiver: KENWOOD TS-850 SAT
Transceiver: HEATHKIT HW-101 + Nätaggregat (renoveringsobjekt)
NÄTAGGREGAT

Morsenyckel

Hembygge c:a 20 A

KOPEK AR-1002 (Manöverenhet för ant.-rotor) + Antennrotor
HANDIC Nätaggregat 12V / 1,5A

BEAM 16 element 2m
Rostfri mast i 3 delar ca 10 m hög + mastfäste med vev. (hämtas i Dalen)
Slangbella med kastspörulle
Hänvändelse till: SM3ACI / Steve se även hemsidan:
http://www.sk3gk.se/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?47

REGENCY M400 (Scanner) saknar batteriluckan
MASCOT 710 Variabelt nätaggregat 12V c:a 2 Amp.

Gävle kommuns
GÄVLE

BEAM 10 element 2m
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MATÖRER
GÄVLE KORTVÅGSA
gm/
Karl-Olof Elmsjö
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ier med anknytning
Förklarande fotograf
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Våravslutning

Medlemsavgift
Har du betalat?
Det är lätt att missa betalningen så här är avgifterna
igen. Märk betalningen med din signal.
Ordinarie avgift

200 kronor

Familjeavgift

300 kronor

Pensionärer och
studerande upp till 25 år

100 kronor

Plusgiro 33 19 90-2

www.sk3gk.se

