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Läs på www.sk3gk.se för senaste nytt.

Välkommen till höstens första GKA-möte !
Vi träffas onsdagen den 5:e september kl 19.00 i Folkets Hus (vanliga lokalen)
Program: Klockan 19.15 går vi ner till Närradions studio (i huset) där Lars Rosenblom
berättar om närradions verksamhet och visar studion.
Klockan 20.00 (senast) är vi tillbaka i vår lokal där vi fikar och styrelsen ger en kort information inför
höstens verksamhet.
Efter kaffet är det dags för årets enda AUKTION ! CLA kommer att svinga klubban och sälja
Era medhavda prylar till fantastiska priser.
OBSERVERA att denna gång utgår ingen provision till GKA!
Skynda dig att inventera vad Du har i gömmorna.
Mer mötesinfo och protokoll från föregående möte finns att läsa på hemsidan.
Styrelsen

Månadsmöten 2012
Onsdag 11 Jan. klockan 19.00
Onsdag 7 Mar. klockan 19.00
Onsdag 2 Maj. klockan 19.00 (Se info i tidningen)
Onsdag 5 Sep. klockan 19.00
Onsdag 7 Nov. klockan 19.00

Onsdag 1 Feb. klockan 19.00
Onsdag 4 April. klockan 19.00
Onsdag 13 Juni. klockan 19.00
Onsdag 3 Okt. klockan 19.00
Onsdag 5 Dec. klockan 19.00

Möteslokal är hos ABF i Folkets Hus i Gävle, Södra Centralgatan 10
Fika med dryck kan köpas på plats.

Ordförandens rader
.

Hej igen !
Ja, så har då denna sommar snart gått till ända och det börjar
åter att bli dags för en ny omgång meetings inom
Gävle Kortvågs Amatörer. Jag brukar ju inte skriva om väder och
andra liknande händelser, men nu kan jag inte låta bli.
Denna regnsommar måste ju gå till historien.
Visst, det har förekommit några soldagar, men de har inte varit många.
Nu återstår bara, att se fram emot nästa sommar, och hoppas att den blir bättre.
Sedan vårt senaste möte i juni, har medlemmarna i vår repeater-grupp jobbat på bra,
och de utför ett fantastiskt jobb med hela vårt repeater-system.
En stor eloge för vad ni uträttar.
Själv har jag mest varit vid sommarstugan uppe i Hälsingland och jobbat med tomten.
Jag har också haft mina QRP-stationer (FT-718,IC-703) med mej.
Till FT-718 har jag haft en 40-meters vertical.
Till IC-703:an har jag haft en antenn som har gått Zig-Zag mellan träden.
Den har gått bra att stämma av på grund av att 703:an har ett inbyggt Z-match-filter.
I sommar har två rävjakter körts på Norrlandet under ledning av CLA.
Vi skulle också ha kört en skämtjakt i Boulogner-skogen, men den blev inte av,
eftersom vädret var så dåligt.
Jag pratade med CBR i telefon i förra veckan. Han befann sej vid Böna fyr.
AVQ, CBR och CCT deltog då i den årliga fyr-aktiviteten med att aktivera SK3GK.
Det är trevligt att vi år från år kan hålla denna tradition vid liv.
Nästa aktivitet nu i höst blir vår fieldday, som kommer att inträffa lördag och söndag den
1:a och 2:a september i Svartviks-stugan vid Öjaren strax norr om Högbo.
Inför hösten är redan två program klara. På annan plats i tidningen kan ni läsa vad dessa
handlar om.
Jag har också fått en förfrågan från SM3MTQ/Dan, uppe i Delsbo, om rävjakter.
Han vill att några av oss skall komma dit upp och demonstrera hur man jagar räv.
Datum är ännu ej bestämt, men någon gång under september skulle passa bra, tycker han.
Eventuellt kommer ett studiebesök att ordnas i höst på Lantmäteriverket.
Om och när det blir är i skrivande stund inte klart.
Vi ses den 1:a och 2:a september och i möteslokalen den 5:e september.
SM3EMJ/Mats
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SMS:
Påminnelse om anmälan sänds till alla gruppmedlemmar före varje samband
vare sig man har anmält sig eller ej. Om man tidigare har svarat behöver
man inte svara på detta SMS. Det är viktigt att du har angett rätt
mobilnummer till oss, annars får du inte denna påminnelse. Om du inte vill
vara aktiv i sambandsgruppen så vill vi att du meddelar detta så vi tar bort dig
ur SMS-listan.

Detta är klippt från vår klubbsida www.sk3gk.se. Kolla
där för aktuell information eller skicka e-mail till
samled@sk3gk.se (Reds anmärkning)

GKA - VIKTIGA DATUM
inför höststarten September 2012
Minnesstöd, sammanställda av –CLA den 1/7 2012

Onsdag 22 augusti

Sista dag för Bulle-manus inför första Bullen (den 26 augusti)

Torsdag 23 augusti
Söndag 26 augusti
Onsdag 29 augusti

Sista dag för manus till Tony
Första Bullen för hösten. Ny tid = 20.30 !
MAIL-utskick inför kommande meeting
Sista dag för Bullemanus inför Bullen den 2 september

Onsdag 29 augsti (c:a) Tidningen läggs ut på hemsidan
Lördag 1 september
Söndag 2 september

Field Day i Svartviksstugan
Field Day i Svartviksstugan. Andra SSA-Bullen för säsongen.

Måndag 3 september

SMS–påminnelse inför kommande möte.

Onsdag 5 september

Meeting

Torsdag 13 september

Styrelsemöte hemma hos SM3CBR

Ngn ggn i sept ? Studiebesök vid LMV ??

Hur man lotsar någon via radio.
När du använder din radio för att lotsa någon mobil station, tänk då på följande:
1. Gör passen korta.
2. Vägled med lätt identifierbara mål. (Trafiksäkerheten !)
3. Låt den mobile ange takten. ( Du vet ju inte hur fort HAN kör ! )
Det är helt värdelöst, att under samma sändningspass, ge den mobile en vägbeskrivning
som gäller en lång sträcka framåt, med en mängd punktbeskrivningar under vägen.
Säg istället såhär, sedan du fått klart för dig var han befinner sig och vart han ska:

”Kör tills du kommer till ett trafikljus. Där skall du ta till vänster. Säg till när du gjort det.”
Så blir det tyst på frekvensen tills den mobile hör av sig och meddelar:

”Nu har jag svängt”.
Då fortsätter du:

”Kör tills du kommer fram till en OK-mack. Hundra meter efter den skall du ta till höger i
korsningen. Säg till när du gjort det”.
På detta vis är det hela tiden den mobile som anger takten. Han kan koncentrera sig på
körningen och EN fast punkt i taget. Trafiksäkert och enkelt !
Pratar du för länge, kan han redan ha passerat den punkt du angivit och måste vända.
Eller han blir tvungen att stanna och ”vänta ut dig”...
SM3CLA

Kassören ber om överseende med att alla inte fått
ett medlemskort för 2012.
Att du finns upptagen i medlemslistan, är beviset på
betald avgift.
-cla

Ändringar ?
Du som vill ha ändringar införda i medlemslistan, ombedes meddela SM3CLA per
e-mail eller telefon.
Har du bytt Bankkonto eller Plusgirokonto ?
Meddela SM3CLA, så att dina ersättningar för (kommande) radiosambands-uppdrag inte
kommer på villovägar.
SM3CLA / Kassör

Välkommen till oktobermötet hos GKA !

Vi träffas onsdagen den 3:e oktober klockan 19.00 i den
vanliga lokalen i Folkets hus.

Program:

Mats/EMJ hälsar välkommen.

Lennart SM3MTF, kommer att ha en genomgång av det
uppdaterade repeatersystemet.

Därefter fika och mötesförhandlingar.

Styrelsen

RÄVJAKT
Under våren har ett upptaktsmöte hållits hemma hos SM3DGG (TACK Jan !) där riktlinjer
drogs upp och andra punkter rörande vårens jakter diskuterades.
Till mötet kom 11 rävjägare, som till fikat fick avnjuta smörgåstårta a la SM3AVQ.
(TACK Jan, för att vi fått hålla till hemma hos dig vid två tillfällen !)
Under våren har vi haft två rävjakter. De har hållits i skogarna i Utvalnästrakten.
Som rävar har –EMJ, -CLA, CBR och –DGG tjänstgjort.
Till den första jakten kom sex jägare, till den andra jakten kom det fyra.
En skämtjakt i Boulognerskogen hade utlysts till den 12 juli. Tyvärr blev vi tvungna att
inställa jakten på grund av det ständiga regnandet. Jag hoppas att den går att genomföra
under hösten.
Placering jakt nr 1
3 rävar:
-XLY, -EYD, -ARK, -ARL
1 räv:
-RNN
-YNZ hade fel på sidobestämningen och fann därför ingen. Sorry !
Placering jakt nr 2
3 rävar:
-ARK, -DGG, -EYD
2 rävar:
-ARL
Ett stort TACK till alla rävar och rävjägare !
SM3CLA

