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SAMBANDSGRUPPSMÖTE

Årgång 9

Samtliga radiooperatörer i Sambandsgruppen inbjudes till en säkerhetsträff
onsdagen den 12 mars 2003 klockan 18.00
på Scandic Hotel, Johanneslöt (vid E 4 / R 80), Gävle
JanJan-Olov Nyman från Nedre Norra Bilsportförbundet rapporterar om förbundets
förbundets säkerhetsarbete
Smörgås och dryck serveras. Anmälan till SM3NTA, Ove, tel 02970297-106 40, 070070-572 52 34

Organ för Gävle Kortvågsamatörer
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Ordförande
SM3RMH, LASSE
HAR ORDET

Hej!
Våren kommer allt närmare inpå knuten. Årsmötet är avavklarat och det blev inga större förändringar i varken styrelse
eller på övriga funktioner. Vi har dock en ny bibliotekarie
som kommer att hålla i våra tidskrifter, nämligen Gert,
SM5DHQ.
Efter höstens Cept-2 kurs, så har två deltagare hittills erhållit sin signal. Det är Jessica, SM3YFQ och Robert,
SM3YFM. Vi hälsar dem välkomna på banden. Jessica är för
övrigt sambo med Erik, SM3XLY. Det är roligt att fler tjejer
hakar på denna trevliga hobby.
Under våren så kommer det att hända lite trevliga saker.
Byggkvällar, månadsmöten, SM3-möte, testkörning, kurser
och en hel del annat. Jag vet redan nu att EMJ och grabbarna i ”Program- och fielddaygruppen” har lite projekt på G. Vi
får se vad de hittar på.
Nej, nu ska jag lyssna runt lite på banden och se vad som
finns att köra!
73 de Lasse, SM3RMH

Radiolagen
försvinner

Inte mycket förändringar

Valberedningens förslag till styrelsemedlemstyrelsemedlemmar, kontaktpersoner och funktionärer, inom
Gävle Kortvågsamatörer, inför verksamhetsåret
2003 föll årsmötesdeltagarna i smaken. I vart
fall hade man inga invändningar och så här blev
resultatet:
Styrelse
Ordförande
Sekreterare
Mtrl-förvaltare
Kassör
Vice ordf.

RMH
VKN
ACI
NTA
EMJ

Suppleant
Suppleant
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant

NJ
Rolf Rosqvist
MTF
GUE
CBR

Funktionärer
Avstörningsfunktionär
Bulletinuppläsare
Vice bulletinuppläsare
Bibliotekarie
QSL-kort-handhavare

MTF
XLY
ADR
DHQ
CBR

Kontaktpersoner för:

Kommission föreslår gemensam lag
Roberth Nordh, hovrättsråd, har
utsetts till särskild utredare för
att utreda och föreslå ny lagstiftlagstiftning och myndighetsorganisamyndighetsorganisation inom området för elektroelektronisk kommunikation. Uppdraget
omfattar bl.a. en översyn av laglagstiftningen inom området. ArbeArbetet skall bedrivas mot bakgrund
av den tekniska och marknadsmarknadsmässiga utveckling som skett
när det gäller elektronisk komkommunikation.
Kommissionens förslag till regelverk har lagts fram mot bakgrund av den snabba tekniska
och marknadsmässiga utveck-

Så utföll valen

lingen. Nuvarande reglering anpassas till en mer konkurrensutsatt marknad och tar hänsyn till
den pågående konvergensen,
dvs. sammansmältningen mellan tele, data och media. Utredningen skall: Göra en fullständig
översyn av telelagen
(1993:597) och lagen om radiokommunikation (1993:599)
s a m t f ö r e s l å h u r E Grättsakterna skall genomföras i
svenska lagstiftning.
Ove, SM3NTA

Datorsektionen
WWO
Packetsektionen
OSM
Program-och Field Day-sektionen EMJ
RNN
MTF
Rävjaktssektionen
Vilande
VHF-sektionen
RMH
Sambandssektionen
NTA
Valberedning

CLA
CBR
MTF

Vid våra månadsmöten:
Parkera ej på gården

Ett önskemål från vår ”hyresvärd” är att vi ej parkerar på tillfartsvägar och andra olämpliga platser
på gården.
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Radiosamband

Sambandssäsongen är över. Alla samband har gått bra
Nya radiooperatörer har medverkat
Studiebesök i Horndal. Sambandsgruppen vill prova APRS
Studiebesök i Söderhamn
Sambandsgruppsmöte
T re stycken radiosamband har genomgenomförts denna säsong och ett återstår. Det
äger rum nu på lördag den 1 mars i trakterna kring Järbo.
Alla genomförda samband har genomförts till belåtenhet. Vi vill härmed rikta
ett stort tack till alla radiooperatörer som
medverkat. Några har också varit med
för första gången.
Delar av sambandsgruppen, SM3MTF,

av GPS-mottagare och packet.
I Horndal hade man monterat
utrustningen i ett par radiooperatörers bilar och man kunde i
HQ direkt på en kartbild i en laptop se var någonstans bilarna
befann sig.
I lördags,
lördags den 22 februari, besökte SM3ACI, Steve och
SM3NTA,, Ove, Söderhamn där
bilrallyt Faxerundan
gick av stapeln. Det var
FRO Söderhamn som
skötte radiosambandet
med länkstationer och
direktfrekvenser i olika
På bildskärmen är hela fartsträckan markerad och binät.
larnas position angiven via överföring med APRS.
Strukturen för radioFoto: SM3RMH, Lasse
sambandet var väldigt
likt vårt sätt att ha samband på. Dom fick en
del tips och vi fick också något uppslag.
Anders Brolin (SM3XGV)
berättade att dom har
SM3ACI, Steve och SM3FKL, Arne bemannade HQ un- varit förskonade från
der vinterpokalen den 25 januari. Starten ägde rum olyckor under sina samband. Dock inträffade
direkt utanför fönstret.
Foto: Kenneth Johansson, blivande radioamatör en olycka under tävlingen på SS 3 varvid tävLennart, SM3NTA, Ove, SM3RMH, Lasse lingsambulansen kallades in.
med SM3YBI, Annika och lille Fredrik Både föraren och kartläsaren
samt SM3VKN, Fredrik, besökte Horndal kunde ta sig ur bilen på egen
den 2 februari där BSA, Borlänge Sä n- hand. En av dom hade en rygg- SM4UZM, Jon, Var radiooperatör vid start på SS 2.
daramatörer skötta radiosambandet vid skada och forslades till sjukhus.
Foto: SM3RMH, Lasse
en rallytävling.
Sträckan stoppades i ungefär en
Anledningen till studiobesöket var att vi halvtimme.
Alla medlemmar i sambandsgruppen
ville studera APRS i praktiken. Det rör sig
blir genom detta nummer kalom positioneringsöverföring med hjälp
lade till en säkerhetsträff på
Scandic Hotel den 12 februari. Klubben bjuder på smörgås med dryck. Även du som
inte har varit med på något
Resterande kvarlåtenskap efter
samband men är intresserad
SM3CXN gick under klubban, klubben
av att vara med är välkomfick 780 kronor. Auktion av ELFAmen till denna träff.
kataloger gav 150 kronor.
SM3EMJ, Mats
SM3NTA, Ove

Sedan sist

SM3NTA, Ove, räknar ut hur mycket SM3ANM,
Stellan ska betala. SM3RMH, Lasse, övervakar.
Foto: SM3ACI, Steve

Månadsmöte
onsdag 5 mars 2003
klockan 19.00
på
Kristinagården
På programmet:
"Ubåtar, satelliter och amatörradions
framtid"
SM0AIG / Ingemar Myhrberg,
uppvuxen i Gävle, telegrafist,
tidningsredaktör, författare
och blivande
DL 0, ritar och berättar.
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