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Onsdag 1 september klockan
19.00
SM5COP Rune, kommer upp till oss och
berättar under rubriken:
RADIO-NOVIS på 50-talet i Tornedalen.
" Glimtar från förr".

Onsdag 6 oktober klockan 19.00
Mötespunkt inte fastställd
Möteslokal är hos ABF i Folkets Hus i Gävle,
Södra Centralgatan 10
Fika med dryck kan köpas på plats

Välkomna

Hemsidan nere
Ordförandens rader
SM3RMH, Lasse
Hej på er!
Nu rullar hösten in med en väldans fart. Mycket händer runt
omkring oss just nu.
FRO-gården i Hällhammar kommer att försvinna och därmed
går en epok i graven.
Vår repeater är under byggnation och gänget som jobbar
med den har hittills lagt ner åtskilliga timmar. Resultatet
kommer att bli utmärkt och det är riktigt roligt att följa
arbetet med detta projekt.
Blir en lite kortare variant av ledaren denna gång, men ni
får stå ut med detta! ☺
Ha en riktigt skön höst!
73 de Lasse SM3RMH

www.sk3gk.se hackad
Från hemsidans forum:
”Hej..
Som någon kanske märkt så har webbplatsen varit ur
funktion en stund idag. Det beror på att den blivit utsatt
för en attack och någon illvillig person har lyckats ladda
upp filer/verktyg för att kunna hacka sig vidare på
webbplatsen.
Jag har tagit en backup från i Maj och lagt på de senaste
patcharna, har sett att det saknas endel bilder i
Fotogalleriet, men jag har dom liggandes och lägger upp
de som saknas i kväll eller i morgon. Det är även lite
småsaker med layouten som behöver ordnas.
Jag tror inte att elakingarna har kommit åt databasen
men om du använder samma lösenord här som på tex ditt
mailkonto skulle jag rekomendera att byta lösen på
mailkontot. Jag har inte heller sett att någon information
har förvanskats på webbplatsen.
Anledningen till att fulingarna tagit sig in är att eder
eminente systemadministratör inte orkat ägna någon tid
till att sköta uppdateringarna av webbplatsen. Ska
försöka sköta mig bättre i framtiden.

Ny adress
SM3RMH, Lars, har flyttat och bor nu på adress
c/o Näslund
Morbyvägen25
783 50 Gustafs
Lars kommer dock att finnas tillgänglig i Gävle i veckorna

Radiosamband
Höstens samband
Sambandsgruppen kommer att genomföra ett
radiosamband vid en rallytävling i trakten av Torsåker lördag
den 18 september.
Kallelse till sambandsoperatörerna skickades vi e-post och
det blev snabb respons. På några dagar så har vi så gott
som full styrka för att genomföra sambandet. Ett stort tack
till alla som svarade så snabbt.
Sambandsledningen

Bidrag mottages
Aktiviteter
Tidningen behöver bidrag. Har du genomfört någon aktivitet
som du vill berätta om eller har du varit med om något
annat kul som du vill berätta om så skriv ned det och bifoga
gärna bilder. Skicka det sedan till tidningen så publicerar vi
det.

Redaktionen

73 de SA3ARK, Danne”
Så går det till i vår värld. Att vi använder vår privata tid
till ideellt arbete bryr sig inte dessa individer om, de som
roar sig med att förstöra för privatpersoner, föreningar
och företag.
Reflektion från Ove, SM3NTA

Hällhammar
Respit
Enligt den senaste information som vi erhållit finns
det chans att FRO:s klubbstuga i Hällhammar får
vara kvar i ytterligare fem år innan beslut tas om
vad som ska hända med området.
— Om det går att få ett samarbete med andra
föreningar som t ex GKA så har vi förmodligen
möjlighet att vara kvar eftersom elmatningen fram
till stugan måste dras om, säger FRO Gävles
ordförande Tobias, SM3WFR.
SM3NTA

Tidningen
Ny tryckare
Om allt går enligt planerna kommer Tony, SA3BGM,
att göra utskicket av nästa tidning.
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