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Medlemmarna i GKA kallas till årsmöte
den 5 mars 2014 i Gävle Folkets Hus
(Lokal: Mandelblom) S.Centralgatan 10,
Gävle

Motioner

Sidan 2
Sidan 3
Sidan 4
Sidan 5
Sidan6-8

Läs på www.sk3gk.se för senaste nytt.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen
tillhanda senast den 31 januari
Styrelsen

Onsdagen den 8:e januari

Hurra hurra hurra hurra
för denna tidning och dess första skapare.
Nu är vi inne på 20:de årgången av denna eminenta tidning.

får vi lyssna till SA3ARL/Fredrik.

Han kommer att berätta om programmet "Logbook of the world".
Efter föredraget blir det fika samt information från styrelsen.
Vi träffas i Gävle Folkets Hus. Mötet börjar klockan 19.00.
Ni som vill "försnacka" kan komma en halvtimme tidigare.
Adressen är Södra Centralgatan 10 i Gävle
Alla hälsas välkomna

EMJ/Mats

Onsdagen den 5:e februari blir det

STOR VÅR-AUKTION.

Ta med allt ni vill bli av med.
Efter auktionen blir det fika samt information från styrelsen.
Vi träffas i Gävle Folkets Hus. Mötet börjar klockan 19.00.
Ni som vill "försnacka" kan komma en halvtimme tidigare.
Adressen är Södra Centralgatan 10 i Gävle.
Alla hälsas välkomna

EMJ/Mats

Meeting-datum 2014
8 Januari
5 Mars (Årsmöte)
7 Maj
3 September
5 November

5 Februari
2 April
4 Juni (I Sandviken)
1 Oktober
3 December

Platsen är: Lokalen ”Mandelblom” i Folkets Hus, S.Centralgatan 10, GÄVLE
Tiden är: 19.00

Ordförandens rader
Gott Nytt År 2014

Hoppas att alla medlemmar och andra har haft en bra jul och att alla är friska och krya.
Själv har jag och vi inom familjen haft en lugn och fin jul.
Jag har bland annat suttit nere i mitt radiorum och sysslat med diverse aktiviteter.
Jag hittade en gammal automatisk nycklings-enhet (mekanisk), som jag köpte för många
år sedan hos Ferrofon i Stockholm.
Den låg bland andra komponenter i en av mina många ”junkboxar”.
Jag har börjat att bygga om den till en ”CQ-maskin”.
Nåja, den kanske bara blir använd en gång, men det är ju byggandet som är det roliga.
På tal om aktiviteter inom GKA, så kan jag berätta att vi inom styrelsen har
lyckats att få meeting-program klara ända fram till halvårsskiftet 2014.
Som vanligt så kan ni läsa om de två första mötena, det vill säga januari- och
februari-mötet i den här tidningen.
Radiosambanden rullar också igång nu den 11:e januari.
Inte för att jag vill ha snö (snöskottning), men jag hoppas ändå att det kommer snö nu så
att sambanden kan bli av.
Ni som är sambandsoperatörer, kom ihåg att meddela så fort som möjligt om ni kan
deltaga eller inte.
Vi inom programkommittén kommer också så snart som möjligt att planera för 2014 års field-day.
Jag vill också uppmana alla, att leta igenom era skrymslen efter komponenter
och apparater, som ni inte behöver mera.
Ta sedan med dem till februarimötet för då blir det auktion.
Vi ses på januarimötet
SM3EMJ/Mats Friberg
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Samband 2014
INGET HAR INKOMMIT TILL REDAKTÖREN
KOLLA PÅ: www.sk3gk.se för senaste info.

Hej allihop!
Nu har jag nog kommit på varför vissa av dom nya radioamatörerna som -CLA skickat brev
till inte hör av sig. (vi har tagit upp det på något medlemsmöte)
Eftersom jag har tagit upp modellflygshobbyn igen efter 10års frånvaro så gick jag med i
ett forum (www.rcflyg.se).
Där diskuteras mycket vad gällande alla flygetyg och jag blev lite intresserad av vad
Quadra/Hexa Copter var för något och efter att ögnat igenom flera hundra inlägg
så kom jag till detta som kallas FPV (First Person View) och där körs alla möjliga
flygetyg med bildskärmen framför ögonen och radiostyrningen i handen.
Kameror sitter på farkosterna och alla signaler sänds från denna till
marken med små sändare.
Dess frekvens områden ligger på 1,3Ghz/2,4Ghz och nu det senaste
på 5,8Ghz. (finns för 450Mhz(?) och 900Mhz i andra länder).
Dessa video/audio sändarna kan man byta frekvens på så att dom hamnar exakt
på amatörbanden.
Vad jag förstått av det hela så får dessa användas med mycket högre effekt
om man är radioamatör.
Hög effekt är ju bra om man flyger flera kilometer bort.
Men det finns ju en hake.
Vi amatörer skall ju identifiera oss med jämna mellanrum på ett QSO så det såg lite
mörkt ut att man skulle kunna använda detta högeffektsystem men detta har löst sig
genom att man i OSD (On Screen Display) enheten sänder ut callet i den takt man vill
antingen genom att sända detta i video eller telegrafi.
OSD:n är kopplad till videosändaren för att ge piloten all tänkbar information
direkt på skärmen.
Ofta innehåller den höjd/kvarvarande batteri spänning/strömförbrukning/
GPS koordinater eller kompass mmmm.
Jag har också läst att några har eller skall skicka förslag på ett enklare certifikat för
Modellflygare.
Det låter ju lovande eftersom många vill hålla på med detta och dessutom vara
lagliga.
Det går kanske att se dom på SSTV men jag är inte insatt i detta.
Men om ni kollar på frekvensområdena på dom olika banden så kan ni kanske få
in lite filmsnuttar av någon som flyger omkring.
Dock avråder jag från att använda PTT:n.
Synd om dom störtar. Det är ju någon annans hobby prylar som går sönder.
Dessa farkoster kostar från 300:- till 50-70000:-.
Ha det gott hälsar redaktörn. SA3BGM/Tony

SK3GK Meetingdatum 2014
8 Jan
5 Februari
5 Mars (Årsmöte)
2 April
7 Maj
4 Juni (Trebo)
Juli Sommarlov
Augusti Sommarlov
3
1
5
3

September
Okt
Nov
Dec

Mer info om vad som händer på mötena kan ni läsa om här eller på
www.sk3gk.se.

Notiser
Musikintresserad ?
Gå till: www.jazzradio.com och välj att lyssna på den musik som intresserar dig. Du har ett 35-tal stilar att välja bland i den strömmade musiken.
Inga inloggningar. Inga kostnader. Inga reklamavbrott. Lyssna och njut medan du jobbar !

Tidningen OZ
SM5AOG i SSA:s styrelse meddelar följande: EDR (Den danska motsvarigheten till SSA) har beslutat
att ta 400 DKr/år för sin medlemstidning, när den ”säljs” till granländerna.
Det betyder, att för SSA: klubbar det blir runt 500 SEK (genom kronkursen). SSA:s styrelse har beslutat att upphöra med ”vidareförsäljningen” av OZ. Man kommer att skicka tillbaka de 150 SEK som
GKA inbetalade den 24 september i år för kommande års pren. av OZ.

SMXF
Den 8 febr. 2010 sände GKA en skrivelse till Gävle kommun, med en önskan om att få en minnesplåt över stadens första mellanvågssändare, uppsatt på väggen till N. Köpmangatan 5.
Vi fick avslag.
Nu gör vi ett nytt försök. Denna gång i form av ett s.k. ”Medborgarförslag”. (Se sidan 6-7 i tidningen)
Kan vi hoppas denna gång ?
SM3CLA

Gävle Kommun
Kommunledningskontoret
Gävle
Medborgarförslag angående minnestavla över Gävles första rundradiosändare, placerad i Stadshu
set.
Den 30 mars 1925 ägde den första lokala radioutsändningen rum i Gävle. Den skedde från en lägenhet i Centralplan 3, med en av radiopionjären Sven Bernholm egenhändigt byggd sändare.
En förening, Gefle Radioklubb, hade bildats för att ge gävleborna möjlighet att lyssna till det nya mediet - radio. Fram till den 14 december 1925 vidareutsände man, från Bernholms primitiva sändare,
det program som distribuerades över Stockholmsområdet av AB Radiotjänst.
För att utöka sändarens räckvidd inköpte föreningen, under hösten 1925, sin första sändarutrustning från Svenska Radiobolaget. Den placerades, efter tillstånd från drätselkammaren, på stadshusets
vind. (Där är numera ett fläktutrymme)
Två stycken 14 meter höga master restes på taket.
Den 14 december 1925, sändes det första radioprogrammet över denna radiostation.
All radioutsändning över gävlestationen, kom från detta datum att ske från Norra Köpmangatan 5
och från antennen på stadshusets tak. Sändningarna pågick fram till den 8 april 1972. Alltså under en
period av 47 år!
Föreningen Gävle Kortvågsamatörer, en efterföljare till Gefle Radioklubb, anser att minnet av sändaren i Stadshuset är värt att bevara.
Vi har observerat, att Gävle kommun på ett förtjänstfullt sätt försett en del byggnader i staden med
informativa texter. Vi tänker oss en minnestavla över radiostationen, liknande den som finns vid ingången till stadshuset, Drottninggatan 22.
2015 är det 90 år sedan den första radioutsändningen skedde. Vi hoppas att en minnestavla då
finns uppsatt och föreslår att denna placeras på stadshusets fastighet enl. nedan:
1) Tavlan monteras på väggen, vid ingången till Norra Köpmangatan 5.
2) Texten på tavlan utformas i samarbete mellan ”Arbetsgruppen för informationsskyltar för kulturhistoriska byggnader och miljöer i Gävle kommun” och föreningen Gävle Kortvågsamatörer.
Gävle den 12 november 2013.
GÄVLE KORTVÅGSAMATÖRER
gm/
…………………………………………………
Karl-Olof Elmsjö
Jägargatan 17 B
802 64 GÄVLE
Tel. 026 – 64 27 19
E-post: karlolof.elmsjo@swipnet.se
Bilagor.: Förklarande fotografier med anknytning till ovanstående text.
a)Antennen på taket. ( Två bilder)
b) Högspännings-generatorerna på vinden.
c) Svenska Radiobolagets sändare, använd 1925 - 1939.
d) Sändare, använd 1939 – 1948.
e) Sändare, använd 1948 – 1972.
f) Texten på minnestavlan, Drottninggatan 22.

