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Läs på www.sk3gk.se för senaste nytt.

Månadsmöte onsdagen den 7 september 2016 klockan 19.00
Adress: ABF, Brunnsgatan 56 i Gävle.
Program:
SM5CCT/Bengt berättar minnen från sitt telegrafistliv. –AVQ, -CBR och -CLA fyller på vid behov.
Efter fikapausen information från styrelsen. Och så naturligtvis tid för ditt bidrag !
Alla hälsas välkomna. Styrelsen gm/ SM3CLA

Månadsmöte onsdagen den 5 oktober 2016 klockan 19.00
Adress: ABF, Brunnsgatan 56 i Gävle.
Program:
SM5HP/Rolf, berättar om ICOM IC-7300 och liknande stationer.
Han tar också upp hur man gör linjäritetsberäkningar.
Efter fikapausen är det tid för ditt bidrag !
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 !

Hösten är här och en ny säsong för vår förening väntar.
Vi kan se fram mot ett antal månadsmöten och därmed intressanta föredrag.
Vi ser också fram mot att lyssna till medlemmarnas egna redogörelser.
Jag menar de olika berättelser och demonstrationer under den så kallade ”roliga kvarten”,
som vi brukar ha som sista punkt på dagordningen under möteskvällarna.
I övrigt så finns mötespunkterna som vanligt med i de olika numren av tidningen.
Själv har jag kört en hel del på 20-metersbandets CW-del under sommaren.
Jag har satt upp en R5-vertikal, som jag matar med RG213. Trots dåliga
konditioner har det i alla fall varit möjligt att köra en del DX.
Vi är ju nu också på väg mot solfläcksminimum.
Vad händer nu närmast ?
Först och främst kommer vi inom styrelsen att ha möte den 29:e augusti.
Sedan blir det månadsmöte den första onsdagen i september.
I mitten av september blir det field-day. Den andra i ordningen i år.
Sist men inte minst sommarens glada händelse.
Vår nya repeater är igång uppe på Kungsberget.

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
SM3JBB / Björn
*25 dec. 1937

+28 juli 2016

”En speciell person som aldrig tvekade att hjälpa till”, var den kommentar Dick/SM3CBR gav
när han fick höra att Björn gått bort.
Björn var under 70- 80- och 90-talen mycket aktiv inom GKA och vi har Björn att tacka för
mycket.
Listan skulle bli lång om jag räknar upp allt, men jag måste nämna en del.
Vi minns med ett leende den fredag kväll när han räddade vår Field Day i Kungsfors.
Slamtanken var full och toaletterna funkade inte.
Björn körde resolut ner till Järbo och lånade slamsugarbilen av en kompis och fixade
därmed problemet.
När vi från Finland, köpte ny antenn (som än idag används) till repeatern, for Björn över och
”smugglade hem” dem !
Björn var den som först tog kontakt med Gävle Rally Racing Club och därmed lade grunden
till vår sambandsverksamhet.
Den verksamhet som han med stort intresse och mycket energi deltog i under många år.
Han ställde upp som räv under många jakter, liksom han var med och arrangerade GKA:s
s.k. ”Rebusrallyn”.
Som den lastbilschaufför han var, hjälpte Björn GKA att frakta hem en mängd
MTD-stationer från Karlstad.
För att inte tala om den gång han skaffade hem 2000 meter ´H-100-kabel´ och fördelade
Inom klubben ! !
Eller när han fraktade våra QSL-sorteringsskåp på lastbil till Sundsvall då vi upphörde
med sorteringen för SM3.
Ett slående exempel på hans ovanliga handlande, var den gång han köpte mast med
fundament av SM3IFA.
Björn kom med en grävare och grävde helt enkelt upp fundamentet och fraktade hela
härligheten med en gaffeltruck till sitt QTH i Forsbacka/Brunnswick.
Björn kunde av vissa uppfattas som burdus och kort i tonen. Det var hans stil.
Dock visste man att om Björn lovat utföra en sak så blev den genomförd till hundra procent.
Björn var att lita på.
Personligen minns jag Björn som en mycket god vän, som ställde upp i alla väder.
Föreningen minns honom för alla hans insatser. Vi sänder våra tankar till hans familj.
SM3CLA / Karl-Olof

SK3GK Gävle Kortvågsamatörers field-day nummer 2 år 2016.
Årets andra fieldday kommer att äga rum fredagen, lördagen och söndagen
den 16:e, 17:e och 18:e september.
Vi håller nu i höst till i en stuga som kallas TORPET. Denna stuga ligger ca 1mil
norr om Sandviken.
Aktiviteter
Trevlig samvaro, radiokörande med egna medtagna stationer.
Stugan kommer att vara öppen från klockan 17.00 fredag eftermiddag
fram till och med söndag eftermiddag för våra aktiviteter.
Möjlighet till övernattning i sovsäck på trägolv finns.
Ta med vad du vill äta och dricka. Möjlighet att grilla korv i öppen spis finns.
Program under lördagen.
Från klockan 10.00 till ca 18.00 tipspromenad.
Klockan 13.00 kommer Rolf Folkesson SM5HP att hålla föredrag
under rubriken ”Praktisk antenn-teknik”.
Klockan 15.00 blir det demonstration av hur man förr använde den
så kallade MOX-lödkolven.
Klockan 16.00 bjuder klubben på nygräddade våfflor med sylt och grädde.
Vägbeskrivning
Ta väg 272 norrut från Sandviken. Efter ca 2,5 km, ta höger vid skylten Östan
byn. Efter ytterligare ca 5 km, ta vänster vid skylten Svartviks-stugan.
Efter ca 2 km ta av till vänster vid GKA:s skylt. Åk därefter ca 1 km till stugan.
Inlotsning kommer att ske via RV56 (R4) eller 145.400. Detaljerad vägbeskrivning kan också fås av de undertecknade personerna.
Position:

Norr: 60 39 59,9

Öst: 016 50 03,9

Mer information kommer i september-oktober numret av vår klubbTidning ”Sändar-Amatören”. Tidningen kan nås från filarkivet på
vår hemsida. Sök på ”Gävle Kortvågsamatörer”. Information kommer
också på vår hemsida samt i nummer 7/8 av QTC och i SSA-bullen.
Alla hälsas välkomna
SM3RNN/Nils, SM3WEO/Michael, SM3EMJ/Mats

MÖTESPROGRAM FÖR GÄVLE KORTVÅGSAMATÖRER
HÖSTEN 2016
Plats: Brunnsgatan 56 i Gävle
PROGRAMMAKARE: SM3CLA

Onsdagen den 7 september

SM5CCT/Bengt, berättar minnen från sitt telegrafistliv.
SM3AVQ, SM3CBR och SM3CLA fyller på vid behov.

Onsdagen den 5 oktober

SM5HP/Rolf berättar om: ”ICOM IC-7300 och liknande stationer”
Han tar också upp hur man gör linjäritetsmätningar.

Onsdagen den 2 november

SM3LDP/Markku från Sundsvall, berättar om:

”De två första timmarna när World Trade Center kollapsade”.
Onsdagen den 7 december

SM3HEW/SA3ARL visar något av sina projekt.

