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berättar om
50 år som radioamatör
Fika serveras
Välkomna
Organ för Gävle Kortvågsamatörer

2

-RMH har ordet
Lasse, ordförande
SM3RMH,
SM3RMH, Lars
Lars Nygren,
Nygren, ordförande
ordförande
V i närmar oss ett nytt år
med stormsteg. Det är
knappt att jag har hunnit
med att byta sida på alm anackan.
Det är samma visa i år
igen, alltså det där med antennmontage. Inte blev det
av att plocka ner metallskrotet från taket och putsa upp
alla små pinnar, som pekar
åt alla möjliga håll. Det hade
jag tänkt göra under semestern eller nåt sånt. Nu får
det bli nästa år istället.

före jul. I det där paketet
kanske det finns en kul liten
pryl med många rattar och
kranar. Marknaden av radioprylar har blommat ut rejält
under året och en hel del
intressanta riggar ligger hos
handlarna och väntar på att
bli uppställda i diverse radioschack. Jag har sneglat
lite på Yaesu FT 897 och
Icom 706 Mk2G, men kan
inte välja, så jag får nog ha
min gamla rig kvar ett tag
till.

titta i forumet. Ett perfekt
ställe att debattera olika
ämnen. Allt mellan antenn
och jord kan dryftas där och
på det viset får vi en virtuell
klubbstuga. Vi får se vad vår
webmaster Robert hittar på
tills nästa år.

Glögg, pepparkakor, skin- Vår hemsida är ett perfekt
ka, paket (ny radio?) och en medium att sprida informahel del annat ska handlas in tion på. Besök den ofta och

73 de Lasse, SM3RMH

Nu får jag passa på att
önska er alla en riktigt skön
december och en God jul.
Vi ses i etern, eller var det
hörs?

CEPT 2 kursen

SÄLJES

Fler sändaramatörer på gång. Snart provavläggning.
Årets kurs har samlat tolv stycken
deltagare från Gävle/Sandviken/
Torsåker.
Torsåker
En åldersmässigt spridd skara av
tappra elever, mötte upp på Stigen i
Sandviken den 14 oktober.
Arne, FKL, Lennart, MTF och Lasse, RMH är instruktörer och försöker hålla ordning iklassen.
Nu är det i och för sig inte några
besvärliga elever vi har, men det är
bara bra att sprida ut den tunga
bördan på några fler lärare än en.
Vi har i dagsläget kommit halvvägs in i kursen och samtliga tolv är
fortfarande kvar.
Målet är att de ska avlägga prov
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strax innan nyår eller därefter.
Någon form av aktivitet är tänkt
att genomföras, där vi kommer att
rigga upp diverse radiostationer
och aktivera dessa. Förmodligen
blir det en helg i december. Det kan
vara bra att få lite inblick hur amatörradio fungerar ”Live”.
Var med och lyssna på repeatern
eller kika in på hemsidan http://
sk3gk.65.nu och få det aktuella
datumet.
Lasse, RMH

ICOM ICE90 den nya lilla duohandjagaren för 2M/70cm med x-tra torrbatterilåda.
Demoex endast provkörda!
Riktpris med torrbattlåda: 5240:Klubbpris med garanti: 4240:-!!!!
KENWOOD TH-D7AG en äkta duorigg med
inbyggd TNC.
Lämplig att tex köra APRS/CLUSTER/
PAKET mm direkt
från det inbyggda displayet!
Riggen klar för att köra Sky command för
tex fjärrstyrning
av Kenwood TS-2000 mfl.
En stor mängd tillbehör ingår tex bordsladd, x-tra acc,monofon
PC program, Garmin GPS kablage, väska
mm.
I skick som ny med kartonger till allt! pris:
4950:- vid snabb affär!
MFJ 901 antenntuner i mycket gott
skick.
Stämmer av det mesta 900:YAESU FT-90 mickroduobandare 2M/70cm
med DTMF mick.
i mycket gott skick med kartonger etc
4500:SM3LEI Kjelle 026-290753 eller 070 3406335.
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Silent Key

En av mina gamla arbetskamrater från tiden på Sandvik, Bengt Lövkvist, har
gått bort.
Jag minns så väl, då jag såg honom första gången. Det var i mitten av 70-talet.
Avdelningschefen presenterade honom och sade: "Det här är Bengt. Han har
arbetat för Sandvik i Mexico, och nu ska han jobba här hos oss". Efter någon
vecka kom Bengt fram till mej och sade: "Dom säger att du är radioamatör. Det
skulle jag också vilja bli". Sedan gick det några år. Så kommer Bengt fram till
mig igen och säger: "Nu är jag radioamatör. Jag fick signalen SM3KXD".
Som alla vet, går tid fort, och en dag sa Bengt: "Hej med dig Mats, nu går jag
hem. Jag har fått pension". Jag stötte ofta på Bengt nere på stan i Sandviken.
Då han fick syn på mej, sken han alltid upp och såg glad ut. Det gjorde nog jag
också tror jag. Vi stod sedan i gathörnen och pratade länge och väl.
Bengt fick tjugotvå fina år som pensionär. Vi, medlemmar i Gävle Kortvågsamatörer, sörjer en fin vän och kamrat.

Mats Friberg, SM3EMJ

Sedan sist

Till vårat novembermöte hade i bjudit i Ragge, SM5DIC. Han
berättade om sin senaste vistelse i Afrika. Föredraget handlade om hans problem att erhålla tillstånd för amatörradio därnere. Som vanligt var det väldigt spännande att lyssna på
Ragge.
Vi tackar Ragge och hoppas att han kan komma tillbaka en
annan gång.
SM3EMJ, Mats
Novembermötet började med en miniauktion utav SM3CXNs,
Curt, kvarlämnade utrustning.
Klubben fick behålla 10 procent av försäljningsvärdet, vilket
gav ett tillskott på 990 kronor till klubbkassan.

Radiosamband
Följande samband är bokade:

Lördag den 11 januari: Gästrikland Runt, Gävle
Lördag den 18 januari: Skutskärsratten, Skutskär
Lördag den 25 januari: Vinterpokalen, Sandviken
Lördag den 1 mars: Gästrikekannan, Järbo
Nya och gamla radiooperatörer är välkomna att anmäla sig till mig på telefonnummer 0297-106 40.
Det gäller även dig som har varit med under 2000 och
2001 och vill äta pizza. Föreslå plats och dag så fixar jag
det.
SM3NTA, Ove

ORGAN FÖR GÄVLE KORTVÅGSAMATÖRER

Månadsmöte

onsdag 4 december 2002
klockan 19.00
på
Kristinagården
På programmet:

SM3CLA, Karl-Olof,
Om sina 50 år som radioamatör
Kaffe med dopp

