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Ordförande
SM3RMH, LASSE
HAR ORDET

Valberedningens förslag
Inte mycket förändringar
Valberedningens förslag till styrelsemedlemmar, kontaktpersoner och
funktionärer, inom Gävle Kortvågsamatörer, inför verksamhetsåret
verksamhetsåret
2003.

Hej på er!
En månad till har rasslat förbi. Ett par rallysamband har hunnits med och det vankas flera framöver. En sak att tänka på när man sitter ute på
sträckorna är att alltid finnas nära radion. Det är
väldigt viktigt att alltid passa radion och följa med
i trafiken som pågår. Jag har under de rallyn jag
varit med på, hört att HQ vill ha kontakt med någon TK och ibland inte lyckats nå aktuell sträcka
på tiotals minuter. Kom ihåg att meddela HQ om ni
lämnar radion under ett längre pass.
Från det ena till det andra. Skulle det finnas intresse av att köra en lokal aktivitetskväll på 2 meter? Eller varför inte på 70 cm. Klubben har ju
många medlemmar som kanske vill fråga styrelsen om något. Detta kan vara nåt att diskutera på
något möte?
Till sist så kan jag tala om att jultomten har dykt
upp med ett paket. Dock en hel månad försenad.
Icom 706MK2G var det hårda innehållet i paketet.
Tack tomten!
Vi ses på årsmötet!
73 de Lasse, RMH

Sedan sist
Föredrag om APRS och GPS
Jon, SM4UZM, besökte oss och visade APRS-teknikens
möjligheter. Som ni vet säger en bild mer än tusen ord.
Jon hade en bärbar dator och projektor med sig innehå llande ett stort antal bilder som på ett schematiskt och
överskådligt sätt visade hur den här tekniken kan användas av oss radioamatörer. APRS är en form av packet med
hjälp av GPS-mottagare. En intressant sak är möjligheten
att positionsbestämma olika signaler med en karta som
bakgrund. Vi tackar för en intressant information.
Mats, SM3EMJ

Valår

2002

2003

2004

Ordförande
(Väljes jämna år)
Sekreterare
-”Mtrl-förvaltare
-”Kassör
(Väljes udda år)
Vice ordf.
-”-

RMH
VKN
ACI
NTA
EMJ

RMH
VKN
ACI
NTA
EMJ

NTA
EMJ

Suppleant
Suppleant
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant

NJ
Rolf Rosqvist
MTF
GUE
CBR

NJ
Rolf Rosqvist
MTF
GUE
CBR

MTF
XLY
ADR
HZA
CBR

MTF
XLY
ADR
DHQ
CBR

Styrelse

Funktionärer
Avstörningsfunktionär
Bulletinuppläsare
Vice bulletinuppläsare
Bibliotekarie
QSL-kort-handhavare
Kontaktpersoner för:
Datorsektionen
WWO
Packetsektionen
OSM
Program-och Field Day-sektionen EMJ
RNN
MTF
Rävjaktssektionen
Vilande
VHF-sektionen
RMH
Sambandssektionen
NTA
Valberedning

WWO
OSM
EMJ
RNN
MTF
Vilande
RMH
NTA

CLA
CBR
MTF
Karl-Olof, SM3CLA; Dick, SM3CBR; Lennart; SM3MTF

Säljes
VX5R trebands handapparat för 50-145-432mhz. Du
kan även lyssna på polisen, kortvåg, mellanvåg . Mottagaren på UHF-bandet omfattar även 900 MHz-bandet.
Pris 3.500 sek Väska medföljer plus laddare.
Ring Jack, SM3TGM, på tfn: 026-10 09 19 efter kl
18.00 eller mobil: 070-233 25 58
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AUKTION DEN 5 FEBRUARI

Vid årsmötet den 5 februari 2003 kommer resterande delar av
SM3CXN:s kvarlåtenskap att försäljas på auktion. Bl.a. kan nämnas:
Priser inom parentes = Utropspris
Koax.-kabel i längderna: 7m, 15m, 30m, 30m, 60m ......(4 kr per meter)
Bandkabel 450 ohm c:a 10 m .......................................................(100 :-)
Nätkabel,3-ledare: 15m, 50m ..........................................(2 kr per meter)
5 årg. QTC
Nätaggregat(hembygge) 12V / 30 A ....................................................... (?)
Nätaggregat (hembygge) 12V / 1 A ........................................................ (?)
2 Avstörningsväskor .....................................................................(á 100 kr)
Antenn-isolatorer, -fästen, -mtrl
Uniformspersedlar
Vindrock
Div. kabel för 12
Mobilantenn: Hustler 10-80m ........................................................(250 kr)
14 elements 2m-beam ...................................................................(500 kr)
1/4-vågsant för 2m (hembygge för dropplist)
Teleskopmast (5 sektioner a 1,5m) ...............................................(500 kr)
9 Maströr a 1,5m ............................................................................(150 kr)
Jordspett av koppar, 2m
MFJ Artificial ground .......................................................................(300kr)
Jaktradio 27 Mc
Armens morse-nyckel ......................................................................(300kr)
Massor av komponenter.

Radiosamband med förhinder
Skutskärsratten ställdes in på grund av brist på snö
Återigen har Skutskärs Motorsällskap drabbats av
problem. Förra året ställdes rallyt in för att man inte
hade utbildade säkerhetsfunktionärer. I år när allt
såg så lovande ut med mycket snö och kyla en längre
tid, så kom mildvädret samma vecka som tävlingen
skulle gå av stapeln. Nu satsar man på att köra tävlingen den 15 februari istället.
Lördagen före, den 11 januari, så ägde dock Gästrike
Runt rum. Vi var där med många radiooperatörer och
körde på en direktkanal beroende på att repeatern behagat börjat fungera dåligt. Men det gick som vanligt
mycket bra och SMK Gävle var nöjda med vår insats.
När ni läser detta har oc kså Sandvikens MK genomfört
sin rallytävling Vinterpokalen, lördagen den 25 januari,
med 20 radiooperatörer igång. Det radiosambandet fungerade också bra, vi använde en länk på Rönnåsen samt
en provisorisk antenn till repeatern.
Den 1 mars är det dags för rally runt Ockelbo men
dessförinnan så ska som sagt tävlingen i Skutskär ha ägt

rum.
Vi som är sambandsansvariga
kommer att besöka ett Rally i
Horndal den 2
februari och studera hur APRS (se
artikeln Sedan sist på föregående sida) fungerar i prakt iken. Är du som läser detta intresserad av att följa med så
ring till -ACI, - MTF eller –NTA.
Vi kommer också att tillsammans med Jan-Olov Nyman,
säkerhetsansvarig för Nedre Norra Bilsportförbundet, att
följa ett rally i Söderhamn den 22 februari som FRO har
radiosambandet vid.
Vi kommer att rapportera om dessa samband i nästa
nummer.
Ove, SM3NTA

ORGAN FÖR GÄVLE KORTVÅGSAMATÖRER

Lite modifierat tinytrack-kort för APRS
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