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-RMH har ordet
Lasse, ordförande
SM3RMH,
SM3RMH, Lars
Lars Nygren,
Nygren, ordförande
ordförande
H östen kom med ruskig
fart i år. Nu har det startat
kurser i både CW och tekteknik.
Teknikkursen har samlat
tio elever och de första leklektionerna är avklarade.

öppnar sig när man lärt sig
telegrafi och jag vet flera
amatörer som svurit ramsor
om
den
där
”Antikmoden”, men när de
väl har lärt sig telegrafin så
har de knappt rört mikrofonen. Då kan man snacka
Det har debatterats om om att vända på steken…..
telegrafikravet för att få Hi Hi.
köra kortvåg. Jag ställer
mig mitt emellan de bägge De tekniska kunskapskralägren och känner mig neu- ven för att få köra kortvåg
tral. Jag anser dock att te- är ju desamma både för
legrafi är ett suveränt tra- Cept 1 och Cept 2. Det borfiksätt med stor chans att de
istället finnas ett
etablera kontakt, trots att ”Trafikprov” för att visa
förhållandena är svåra. Det lämpligheten att få köra KV
är faktiskt en hel värld som och då kan telegrafikravet

tas bort. 25 takt är det nog
knappt någon som vill köra
i alla fall.
Till sist ska jag skryta lite.
En herre vid namn Nyman
kom in till mig på jobbet en
dag och tackade oss för en
suverän insats på RallySM. Jag vet redan nu att
sambandsgruppen kommer att få mycket att göra
framöver. Tack alla som
ställde upp. Dessutom två
helger i rad.
Ha det så bra!
73 de Lasse, SM3RMH
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AUKTION 6 NOVEMBER

Vid mötet 6 november kommer vi att sälja en del av de radioprylar som
SM3CXN ( ex –5CXN ), Kurt Pettersson efterlämnat. En del av auktionsgodset är riktiga godbitar, varför vi har satt minimipris på dessa. Om de inte
blir sålda den 6/11 kommer de senare att säljas i annons i QTC.
Följande auktionsgods har minimipriser:
Grid Dip Meter ( TR ) .....................................................................................150:MFJ Speech Processor ...................................................................................200:Heathkit SWR-meter HM-102 ( Dubbla instrument )...................................300:Heathkit slutsteg HA-14 ( 2x572B ) med pwr både för AC och DC ......... 2 500:Tuner, Deltron .................................................................................................700:CW-nyckel .......................................................................................................200:Multi 8, 2M FM ( Xtal-styrd? ) ........................................................................300:MFJ Artificial Ground......................................................................................500:SWR-instrument .............................................................................................100:CD-44 rotor med manöverbox ................................................................... 1 000:Linjärt slutsteg 80-10 m, transistoriserat ................................................ 1 000:DRAKE lågpassfilter 2 kW ( 2 st ) ....................................................... 200:-/styck
ICOM IC-740 ............................................................................................... 4 000:Elbug med vibrokeyer ....................................................................................250:ICOM IC 201, 2M allmode .............................................................................800:MFJ, brusbrygga .............................................................................................200:ICOM, IC 2E med ackar ..................................................................................500:Eu
CBR och CLA

Kurser!!!
Vi har dragit igång med Cept 2 kursen.
9 deltagare har börjat och nästa
gång blir på måndag kl.19.00
Plats: Stigen, Sandviken.
CW kurs, tisdag och torsdagskvällar mellan
kl. 21.00 och 22.00,
Vi kör över 2 metersrepeatern 145,700 MHz.
Facit finns under fliken KURSER, till vänster.
73 de GKA, gm SM3RMH, Lasse

Tidningen uteblev

Tyvärr blev några medlemmar utan det förra numret av
SändarSändar-Amatören.
Något oförklarligt fel har inträffat vid utskriften och
några medlemmars adresser skrevs inte ut trots att dataprogrammet visade att det skulle göras. Jag har använt samma utskriftsprogram i mer än tio år och det är
första gången det inträffar.
Du som vill ha det förra numret ber jag kontakta mig
så ska jag bifoga den med nästa nummer.
SM3NTA, Ove

Stulen utrustning

Följande utrustning har försvunnit ur bil som stulits i
Gävle den 24 oktober och lämnats i Söderhamn:

ICOM ICIC-251A
ICOM ICIC-2SRE

SM3NTA, Ove

ORGAN FÖR GÄVLE KORTVÅGSAMATÖRER

Gävle Kortvågsamatörer

Månadsmöte
onsdag 6 november 2002
klockan 19.00 på Kristinagården

På programmet:
9U5D
Första legala licensen sedan 1994. Ragge,
SM5DIC, berättar om sitt
radiokörande därnere
Till kaffet: Gustav Adolfs-bakelse
För att du ska vara garanterad en bakelse måste du förbeställa den senast söndagen den 3 november till
Ove, -NTA , på telefon 0297-106 40 eller 070 -572 52 34

