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Månadsmöte onsdagen den 3:e September.
Föreningen Gävle Kortvågsamatörer har säsongens första månadsmöte.
Vi får lyssna till fartygstelegrafisten, “Gnistan” Inger Friberg, som berättar under rubriken:
“Gnista ombord på Svenska Lloyd”
Tid: klockan 19.00.
Plats : Folkets hus, S.Centralgatan 10 i Gävle.
Ni som vill “försnacka” lite kan komma en halvtimme tidigare.
Efter föredraget blir det fika och information från styrelsemötet den 1 sept. samt annat smått och gott,
där du kan bidraga med att berätta om något du köpt, byggt eller upplevt.
Välkommen, hälsar styrelsen / SM3CLA / Karl-Olof
Onsdagen den 1 oktober inträffar årets stora höstauktion.
Klubben säljer auktionsgods skänkt av SM3AKX dödsbo, samt från SM3EP och SM3ANM.
Dessutom saker från SM3CFW/Göran. (Som flyttat och vill göra sig av med en mängd prylar)
Du som har grejor som du vill bli av med: Tag med och sälj !
Tid: klockan 19.00
Plats: Folkets hus, S.Centralgatan 10 i Gävle
Ni som vill ”försnacka” , eller kolla in prylarna i lugn och ro, kan komma en halvtimme tidigare.
Efter auktionen blir det fika, varefter du kan bidraga med att berätta om något du köpt,
byggt eller upplevt.
Alla hälsas välkomna. Styrelsen gm SM3CLA/ Karl-Olof

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
Hej igen !

Hoppas att alla har haft en skön sommar.
Antagligen har ni varit ute och badat och solat många gånger eftersom
det har varit ett sådant fantastiskt väder hela tiden.
Som vanligt har vi tillbringat hela sommaren vid stugan uppe i Hälsingland.
I år har jag i alla fall haft en rätt så bra kortvågsantenn däruppe.
En specialkonstruerad (av mej) gjord loop-antenn, som har bestått av 11 st
9-meters Ra-200 linor samt en 450 ohms matarledning uppsatt mellan 3 st tallar.
Resultatet lät heller inte vänta på sig.
Har kört Australien, Sydamerika och USA bland annat ett antal gånger på telegrafi.
Mest på 20-meter.
Stationen jag använt är en ”ny-gammal” (ej använd tidigare) UNIDEN 2020.
Enligt mej själv har den fungerat väldigt bra.
Sist vi sågs var ju på junimötet, som vi hade i Trebo.
Föredragshållaren, Nils Ribbing, höll ett väldigt bra föredrag.
Dom som var där och som jag pratade med efteråt, var helt eniga med mej om detta.
Ni som inte var där gick verkligen miste om någonting.
Så till höstens aktiviteter.
Måndagen den 1:a september träffas vi inom styrelsen för styrelsemöte på Gävle Slott.
Onsdagen den 3:e september blir det meeting på Folkets Hus.
Då kommer jag att informera om vad som tilldragit sig på detta möte.
Lördagen och söndagen den 6:e och 7:e september blir det field-day i Svartviksstugan norr
om Sandviken.
Läs om detta på hemsidan och här i tidningen.
Hoppas att det blir fint väder och att många kommer dit.
Vi ses på septembermötet och i Svartviksstugan. EMJ/Mats
Nästa nummer:
Utkommer den
29 Oktober 2014
Radio2u2 verkar inte vara aktiv. Ansvarig för
denna adress/firma får gärna höra av sig till
redaktören om den skall finnas kvar till nästa
medlemstidning annars så tas den bort.
Här finns en annonsplats om någon vill göra
reklam för något som kan vara till gagn
för en radioamatör.
Beslut om vad/vem som får annonsera
tas av styrelsen. Red.
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Notiser från kassören:
TACK !
Jag ber att få framföra ett stort tack för uppvaktningen från GKA vid min 80-årsdag!
(Ett presentkort till Gävle konserthus)
Jag uppskattar det verkligen. Skall bli en fröjd att avnjuta en konsert i höst.
SM3CLA / Karl-Olof

Notiser från Styrelsen:
Förslag till nytt meeting-inslag
Styrelsen vill göra ett försök till ännu mera delaktighet vid våra månadsmöten.
Vi tror att just DU säkert har något intressant att bidraga med. Bara helt kort.
Det kan ta kanske 2 – 10 minuter.
Det kan vara en pryl du köpt som du kan visa upp.
Du kanske kört något speciellt eller fått ett speciellt QSL.
Du kanske har ett radio- eller antennproblem du vill ha hjälp med att lösa ?
Ett byggtips.
Kanske en miniauktion på en sak du vill bli av med.
Vi tänker oss att du framför detta efter fikat.
Fundera redan nu på vad du kan bidraga med !
Styrelsen /gm SM3CLA

TILL SALU
GKA säljer följande efter SM3AKX:
Maströr 38mm. Två stycken rör: 3m (50kr) 4,4m (100kr)
Fulltrafo 220V till 110V samt 12V/20Amp AC (100kr) (TUNG!)
Discone-antenn för 25-1300MHz (250kr)
Cushcraft R7 vertikal för 10 – 40 m (1200kr)
Högspänningstrafo I(100kr) (23 kg !)
Trafo: 6,3V (100kr) (massor av Ampere. Vikt: 7 kg)
Kontakta SM3CLA/Karl-Olof, 070-353 12 73

GKA säljer också följande:
REVOX A77, legendarisk rullbandspelare säljes.
På nätet finns mycket info om den här bandspelaren.
För info och bud på bandspelaren, kontakta Dick/SM3CBR.
sm3cbr@gavlenet.se eller tel. 070 - 580 67 43.

SK3GK Meetingdatum 2014
8 Jan
5 Februari
5 Mars (Årsmöte)
2 April
7 Maj (se nedan)
4 Juni (Trebo) (se nedan)
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.

SK3GK
Gävle Kortvågsamatörers field-day 2014.
Årets fieldday kommer att äga rum lördagen och söndagen den
6:e och 7:e september. Vi håller som vanligt till i Svartviksstugan
vid sjön Öjaren norr om Sandviken.
Aktiviteter:
Trevlig samvaro, radiokörande med egna medtagna stationer.
Stugan kommer att vara öppen från klockan 09.00 lördag morgon.
Möjlighet till övernattning i sovsäck på trägolv finns.
Stugan kommer att vara öppen också hela söndagen för våra aktiviteter.
Ta med vad du vill äta och dricka. Möjlighet att grilla korv i öppen spis finns.
På lördag eftermiddag kommer en demonstrationslödning (!) att äga rum
med användande av en så kallad MOX-kolv. Se Bild nedan.
Måste ses ! SM3CLA/Karl-Olof visar.
Vägbeskrivning
Ta väg 272 norrut från Sandviken.
Efter ca 2,5 km, ta höger vid skylten Östanbyn.
Efter ytterligare ca 5 km, ta vänster vid skylten Svartviks-stugan.
Inlotsning kommer att ske via RV56 (R4).
Detaljerad vägbeskrivning kan också fås av de undertecknade personerna.
Position:

N 6041.049

E1650.945

Tidningen kan nås från filarkivet på vår hemsida (www.sk3gk.se).
Alla hälsas välkomna
SM3RNN/Nils, SM3WEO/Michael, SM3EMJ/Mats

Hackaton 2014
Jag misstänker att de flesta av er längtar till kyla, mörker och härliga kvällar hemma
framför lödkolven.
Den tiden närmar sig med stormsteg och det är dags att blicka framåt.
Tänkte därför göra er uppmärksamma på en liten „träff/utbildning‟ vi har pratat om att
hålla i höst.
Datumet blir troligen i mitten av November och ämnet blir definitivt intressant.
Titta in här under SK3GK/Utbildning/Hackaton 2014 för mer information och skriv
sen i ”kommentarfältet” på den sidan om du har frågor eller är intresserad av att vara
med på utbildningen.
73 och Happy hacking.
Dan/sa3ark

