Nummer 3

Maj - Juni 2016

Årgång 22

Ordförandens rader
Kassören har ordet.
Silent Key. SM3HAD
Utflykt /Tillsalu
Teknik.
Mötes-program/datum Våren 2016.
Fieldday

Sidan 2
Sidan 3
Sidan 4
Sidan 5
Sidan 6
Sidan 7
Sidan 8

Läs på www.sk3gk.se för senaste nytt.

Månadsmöte onsdagen den 11 maj 2016 klockan 19.00.
Adress:
ABF , B R U N N S G A T A N 56 i GÄVLE.
Läs om detta på sidan 6.

Månadsmöte onsdagen den 1 juni 2016 klockan 19.00.
Adress: Restaurang Trebo Brygga utanför Sandviken.
Program: SM3CBR/Dick berättar om ”DXCC”
Efter fikapausen blir det tid för DITT bidrag och för vårens gratislotteri.
Alla hälsas välkomna !
Styrelsen gm/ SM3CLA

Meeting-datum 2016
13 Januari (Mandelblom Folketshus)
2 Mars (Årsmöte) (Brunnsgatan 56)
11 Maj (Brunnsgatan 56)
7 September
2 November

10 Februari (Brunnsgatan 56)
6 April (Brunnsgatan 56)
1 Juni (I Sandviken)
5 Oktober
7 December

Platsen är: Brunnsgatan 56. (Där huserade tidigare revisionsbyrån GRANT
Tiden är: 19.00

THORNTON)

Ordförandens rader
Hej !

Ja nu är det bara två månadsmöten kvar till sommaruppehållet.
Programpunkterna dit fram kan ni se i den här tidningen.
Hoppas att ni skriver ut tidningen. Det är ju ganska roligt att gå tillbaka
och se vad vi har haft för oss. Det blir någon slags historieläsning.
Vad händer nu ?
Som de flesta känner till så har Gävle Kortvågsamatörer slutat med radiosamband.
Nu pågår försäljning som mest av stora delar av vår sambandsutrustning.
Inom styrelsen pågår nu också diskussioner om slutförandet av
tvåmeters-repeaterns placering på Kungsberget.
Det är också bestämt att vi ska åka på studiebesök till ett radiomuseum som
ligger i Långshyttan.
Besöket kommer att äga rum lördagen den 21:a maj.
Lördag den 27:e till söndag den 29:e maj blir det field-day i Svartviksstugan.
Detaljerade upplysningar finns på hemsidan,i den här tidningen, via bullen
och i QTC.
Som vanligt är vi väldigt aktiva.
Vi ses i möteslokalen, på Gävle Bro
och i field-day-stugan.
73 de SM3EMJ/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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Ett par saker. . .
Du har väl uppmärksammat att vi finns på Facebook?
Det är SM3WFR som ordnat det i begynnelsen och SM3WEO på senare tid.
Kolla på SK3GK sedan du loggat in på sidan!
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Jag vill än en gång uppmärksamma alla medlemmar på ”Medlemskvarten”
efter varje fikapaus vid våra meetings.
Det betyder att det finns tid och tillfälle för just DIG att berätta om något
eller visa upp något du köpt eller byggt för att tipsa oss andra.
Ta tillfället i akt!
Bidrag du också!
Helt opretentiöst!

SM3CLA/Karl-Olof

Silent Key

SM3HAD/Hans-Göran gick bort 25 februari 2016 vid en ålder av 64 år.
Han kom tyvärr aldrig i åtnjutande av sin pension.
H-G arbetade i Televerket under 80-talet med apparatuppsättning och
felavhjälpning i Storviks teleområde.
Under 90-talet började han arbeta på Sandvik där han sysslade med
tråddragning i 20-25 år. (Bra med rostfri antenntråd !)
Jag träffade H-G första gången 2001 då jag sysslade med radio.
Han gav goda råd och var mycket givmild med saker och jag fick känslan att
han prioriterade bort sig själv.
Tillsammans gjorde vi radio- och antennexperiment och utförde diverse
elektroniska projekt.
H-G hade dessutom ett bra garage där vi jobbade med svetsning och
reparation och byten av motorer.
Han var alltid generös i sitt givande.
Vi hade, i vått och torrt, god kontakt oss emellan via PMR radio i sex års tid.
Han var den bästa extrahanden när jag göt fundamentet och monterade min
fackverksmast.
H-G var en mångsysslare som inte kunde ta betalt för arbete.
Inte kunde han heller säga nej.
Eftersom H-G eldade med ved fick jag hjälp av honom varje år, med ved till min
myseldning.
Vår vänskap var stor och jag kommer att sakna Hans-Göran och alla våra
stunder.
Din vän
Mikael/SM3YHS

Lördagen den 21 maj inbjuds medlemmarna i GKA till ett besök vid radio-museet i
Långshyttan.
Inbjudan med närmare informationer kommer lite senare, i ett mail direkt hem till dig.
Info:
Långshyttans radiomuseum.
Initiativtagare Dennis SM4FWG
Kulturkraft ansvarig Anki Rooslien.
Kulturkraft drivs av Hedemora Kommun.
Där finns ett bibliotek som bland annat bygger på gåvor.
I samma lokal bedrivs det olika aktiviteter som stickning och släktforskning.
Röda Korset finns i en annan lokal alldeles intill.
Genom Kulturkraft har en fin gemenskap byggts upp med besökarna.
Info om kontakt med SM4FWG ang Radio-Museet kan hittas här:
http://hedemorakultur.se/member/langshyttans-radiomuseum/
Länk till Brukets Dag i Långshyttan 4/6-2016.
http://bruketsdag.se
Red´s Anm
Del av Informationen lånat från SM7DZV´s Amatörradionyheterna.
Här kan texten läsas i sin helhet:
http://hamnews.dzv.se/2015/05/30/idag-invigdes-langshyttans-radiomuseum/

TILL SALU
ARX – 2B
En suverän basantenn för 144 MHz.
Jag inte längre har användning för den.
Har använt den ett fåtal gånger vid
sambandsuppdrag. I nyskick.
PRIS: 350 kr
SM3CLA/Karl-Olof
Batteriladdare, automatisk.
Inhandlad hos Clas Ohlson.
(Nr 36-4818 Pris: 299 kronor)
Oanvänd. Säljes för 100 kr
SM3CLA/Karl-Olof

Hej!
Jag fick länkar till dessa QRP-SWR byggen genom softrock40@yahoogroups.com som jag är med i.
Kanske det är någon som vill bygga lite QRP prylar som kan ha nytta av länkarna.
Salu sida men vissa QRP projekt säljs inte längre
http://www.nogaqrp.org/nogaqrp_kit_ordering_information.htm
Bygganvisningar:
http://www.nogaqrp.org/projects/NOGAwatt/nogawatt-kitinfo.html
http://www.nogaqrp.org/projects/NOGAwatt/nogawattwithnewschematicApr20-2012.pdf
Denna brygga är från annan tillverkare.
http://www.kitsandparts.com/bridge1.3.php
73
SA3BGM / Tony

Vid mötet den 11 maj skulle SM3WEO och SM3RNN ha berättat om
”Kommersiell radio i ett bredare perspektiv”.
Tyvärr måste de skjuta upp sitt program till hösten.
I stället håller vi ett ”föredragsfritt möte”.
Vi tar en planeringskväll: Vad vill medlemmarna att vi använder våra
pengar till ? Vad har du för ideer ? Fritt spelrum.
Inga ideer är dåliga, bara mindre lätta att genomföra.
Repeaterinformation och repeaterdiskussion.
Vi kan ta en längre fika och en riktig ”rolig timme”.
SM3HEW berättar om ”Från kretskortslayout till färdigt kort”.
Visning av en kortfilm (2minuter) inspelad vid en Field Day i Hofors 1976.
Vad har du att bidraga med ?Alla hälsas välkomna !
Styrelsen gm/ SM3CLA

SK3GK Mötesprogram Våren 2016
11 maj
1 juni:

Annan program punkt är på G. Se info på sidan 1 i tidningen.
SM3CBR: ”DXCC”

MÖTESDATUM FÖR GÄVLE KORTVÅGSAMATÖRER 2016
Onsdagen den 11 maj
Onsdagen den 1 juni

Plats: Brunnsgatan 56 i Gävle
Plats: Restaurang TREBO i Sandviken
S O M M A R - U P P E H Å L L

Onsdagen den 7 september
Onsdagen den 5 oktober
Onsdagen den 2 november
Onsdagen den 7 december

Plats: Brunnsgatan 56 i Gävle
-”-”-”-

Gävle Kortvågsamatörers Vår-fieldday 27/5-29/5 2016

Årets vår-fieldday kommer att äga rum fredagen, lördagen och söndagen den
27:e, 28:e och 29:e maj. Vi kommer att hålla till i Svartviksstugan vid sjön Öjaren
norr om Sandviken.
Program Lördag :
Klockan 14.00
SM5HP Rolf Folkesson kommer att hålla föredrag under rubriken
”Antenn-anpassning i praktiken”.
Klockan 16.00
SM3CLA Karl-Olof Elmsjö demonstrerar användningen av MOX-lödkolven.
Efter demonstrationen kommer CLA att bjuda på våfflor med sylt och grädde.
Övriga aktiviteter hela helgen:
Tipsrunda från klockan 12.00 på lördagen till klockan 14.00 på söndagen.
I övrigt. Trevlig samvaro. Radiokörande med egna stationer.
Stugans öppettider mm:
Stugan kommer att vara öppen från klockan 17.00 fredag eftermiddag till söndag
eftermiddag klockan 17.00.
Möjlighet till övernattning i sovsäck på trägolv.
Ta med vad du vill äta och dricka. Det går att grilla i öppen spis.
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. Skyltar med
texten SK3GK kommer att sättas upp. Inlotsning kommer att ske via RV56 (R4).
Detaljerad vägbeskrivning kan också fås av de undertecknade personerna.
Position : N6041.049 E 1650.945
Alla hälsas välkomna
SM3RNN/Nils, SM3WEO/Michael, SM3EMJ/Mats

