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Månadsmöte onsdagen den 5 :e November
Föreläsare denna gång är polismannen Erik Jäderberg som kommer att prata om:
”Datorer – farligt eller ofarligt ? ”
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 som följs av styrelseinfo och medlemmarnas egna bidrag. Denna gång visar
SM3EMJ sin smarta QRP Field Day-väska, SM3CLA visar lite gamla reläer. Säkert får vi en rapport från
Arduino-gruppens Hackaton 2014 och så DITT bidrag.
Välkommen, hälsar styrelsen gm SM3CLA / Karl-Olof
Månadsmöte onsdagen den 3:e December på Gävle Bro

OBS!!! GävleBro!

Vid mötet på Gävle Bro får vi lyssna till rallyprofilen Björn Sjunning, som berättar om
händelser och minnen från sitt rallyliv.
Efter föredraget blir det Information från Samled.
För att få många deltagare till kvällen bjuder GKA på såväl bensinersättning som räksmörgås med dryck.
Anmälan om deltagande måste komma in till SM3CLA / Karl-Olof senast den 1:a December klockan 18.00.
Trl:026-642719 eller 070-3531273 eller via e-post: sm3cla@sk3gk.se.
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 (Gävlebro)

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

Ordförandens rader
Hej !

Tiden går och snart är det vinter igen.
Här kommer nu den sista tidningen för i år.
Hoppas att alla mår bra och att ni har tid att ägna er åt radiohobbyn.
Det brukar ju bli så (har jag hört många gånger), att herrar och damer (hen)
radioamatörer brukar vänta med att sätta upp nya antenner tills
den första snön kommer.
Antagligen en mänsklig svaghet. Man tänker lätt: ”Jag gör det i morgon”.
Inom GKA ha vi i alla fall hunnit med en hel del aktiviteter efter sommaren.
Den första september hade vi höstens första styrelsemöte på Gävle Slott.
Onsdagen den tredje september hade vi höstens första meeting och
helgen den 6-7 september hade vi fieldday i Svartviksstugan.
SM3WEO/Michael såg till att Gefle Dagblad kom och skrev en fin artikel om oss.
Han skrev också en artikel till QTC. Ett mycket bra initiativ av WEO.
SA3ARK/Dan har gjort i ordning en kurs som kommer att handla om ARDUINO.
Kursen kommer att äga rum nu i början av november.
Också ett mycket bra initiativ av ARK.
Vad som återstår i övrigt är månadsmötena i november och december.
Vi ses på nästa månadsmöte
EMJ/Mats

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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Lars Olssons Fond
Det har nu gått mer än fem år sedan Lars Olssons Fond bildades och
för en del är bakgrunden okänd.
Så här var det:
Lars Olsson/SM3AVQ, blev uppringd av en vän som undrade om GKA var intresserade av
en s.k. Visartelegraf från 1800-talet.
Lasse antog erbjudandet och tänkte att den kunde vi väl låta någon plocka sönder för att
utröna innehållet.
Vid närmare undersökningar av SM3CLA fann vi att detta kunde vara en dyrgrip och
annonserade ut den på Tradera.
Döm om vår förvåning när slutbudet blev 29.150 kronor !
Av dessa pengar bildades Lars Olssons Fond, vars ändamål är att
”sätta guldkant” på GKA-vardagen.
I kassaboken ser man att pengar gått till, exempelvis:
Meetingfika, glögg, presentkort för flygsimulator, två stycken FT-8900, manskapsbod för
sambanden, semlor, ackar för rävjakter, smörgåstårta, 60-årsjubileum på Gävle Bro,
LED-lampor till sambandsopertörer, bidrag till Arduinokursen, m.m., m.m.
Tillskott till Fonden har under tiden inkommit genom bidrag från dödsbon och gåvor.
Fondens saldo är idag 6138 kr men nya pengar är på ingång. . .
Bidrag ur fonden kan fås efter hemställan hos fondförvaltarna.
Kassaboken revideras av GKA:s ordinarie revisorer, f.n. SM3GUE och SM3YNZ och
fondförvaltare är SM3AVQ, SM3CBR och SM3CLA.
SM3CLA

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

Ändringar:
Ändringar och tillägg till medlemsförteckningen.
Ny medlem:
SM3VOX Leif Gaude, Kungsängsvägen 93, 818 33 VALBO, 026 – 19 82 08,
076 – 104 37 30, e-post: leif@gaude.se
SA3AES: Ny e-postadress: roskvist.rolf@gmail.com
SM3INR: Ny adress: Idrottsallén 30, 806 49 GÄVLE. Fast telefon upphör.
SM3RDU: Ny e-postadress: sm3rdu.micke@gmail.com

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 (Gävlebro)

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

TACK !
Ett stort tack till följande sambandsoperatörer:
SA3BIT, SM3XLY, SA3ARQ, SM2JHD.
Genom att ställa upp som operatörer vid ”Stålsvängen” den 7 september
fick GKA:s kassa ett tillskott på 3500 kronor.
Alla medlemmar, inklusive kassören, tackar och bockar !
SM3CLA

SM3ADR / Nils

- Silent key

Vi har fått budet att vår tidigare mångårige medlem i GKA,
SM3ADR, Nils Nilsson gått bort.
Han blev 81 år.
Nisse blev känd som den bulletinuppläsande rösten för oss.
Han skötte nämligen den sysslan åt radioklubben under inte mindre
än 20 år, tiden 1983 – 2003.
En imponerande bedrift !
Han var därefter vice uppläsare i ytterligare två år.
Vi minns honom också som rävjägare och som den positive
medarbetaren nära till skrattet.
Själv var jag Nisse tacksam för den sponsring som han och
hans företag gjorde för Lillhagsskolan genom det frikostiga
bidraget av frigolit till våra svävarbyggen under tekniktimmarna.
Lagret tog aldrig slut !
Vi minns Nisse och tänker på hans familj.
För Gävle Kortvågsamatörer , SM3CLA / Karl-Olof

Rallymöte i december!
Decembermötet 3/12 kommer att hållas på Gävle Bro, och kommer innehålla,
inte bara räkmacka och berättelser av Björn Sjunning,
utan även rikligt med information om vinterns rallyn samt demonstrationer
av både det ena och andra från Samled.
Vi ska även försöka få in en liten rapport från Stålsvängen i Årsunda
tidigare i år.
Ny information att sätta i ”Blå Pärmen” kommer att finnas, så ta gärna med
din pärm så gör vi en skojig gruppövning av det hela!
Glöm inte att anmäla Ditt deltagande på mötet till SM3CLA, Karl Olof på
sm3cla@sk3gk.se
Väl mött, och om du funderar över något svarar jag gärna på frågor!
73 de SA3BIT, Fredrik

