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CW-Kurs
Nu drar vi igång med CW-kursen över 2m-repeatern igen.
Måndags- och torsdagskvällar mellan klockan 21 och 22.
Vi kör första passet den 12 april.
Facit till varje övningstillfälle kommer att läggas upp på klubbens
hemsida.

Amatörradiokurs
Med tanke på att det nya kursmaterialet släpps till försäljning i september, så startar vi vår kursverksamhet i september.
Datum för veckoslutskurserna kommer i juni-numret av kallelsen.
SM3RMH, Lasse

Antennbyggarträff!
Torsdagen den 15:e april, kl. 18.30, samlas de som är intresserade
av att bygga antenner, till en antennbyggarträff.
Vi ska i första hand diskutera olika antennbyggprojekt.
Vi håller till i kvarterslokalen, Runstensvägen 41, södra Bomhus,
Gävle.
Välkomna!
SM3MTF, Lennart och SM3RMH, Lasse
Organ för Gävle Kortvågsamatörer
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AUKTION
Ordförandens rader
SM3RMH, Lasse
Hej på er!
För ett år sedan svamlade jag om att ha en aktivitetskväll i veckan med en lokalbulle och klubbsnack på vår
repeater. Nu tycker jag att det är dags. Vi kör onsdagskvällar 21.00 med uppehåll de kvällar vi har månadsmöten.
Jag hoppas att de som väntat på kortvågen har fått sin
morot. Har alla skaffat rig och antenn? Om inte, så kan
en antennträff vara bra. Bygga och testa. Läs mer om det
i separat artikel.
SSA:s årsmöte avhålls i Borlänge och vi kommer att finnas med på ett hörn.
Vi ska prata säkerhetssamband inom bilsporten.
Eftersom mötet avhålls på nära håll, så är det bra om
många operatörer från klubben dyker upp och berättar
om sina erfarenheter.
Ha en skön april!
73 de Lasse, RMH

Sedan sist
Vi hade stor vårauktion på mötet som inbringade ett
netto på 1 011 kronor till klubben.
Tack alla som skänkt prylar.
SM3EMJ, Mats

Medlemsavgiften
Medlemskorten
Medlemsförteckningen
Eftersom många fortfarande inte har betalat in medlemsavgiften kommer medlemskort och medlemsförteckning att levereras med maj-tidningen.

dinsignal@sk3gk.net
Glöm inte att registrera dig på hemsidan. Alla med
alias-signal blir markerade i medlemsförteckningen.
SM3NTA, Ove

SM3GEE har skänkt bl.a. följande
mtrl till GKA.
Det kommer att försäljas vid en
”kortauktion” på mötet.
Trafo l: In:220V UT:24V/90A
(Ring –CLA om du är intr.Tung!!)
Trafo 2: In:220V UT:112V/12A
Mätinstrument för: L, C, R
Motorstyrningar
Videokamerautrustning
Laser
Div. switchade nätaggregat
Elektroniska ”reläer” för 280480V styrda av 4-30Volt
Kylflänsar
2 El.-lyter:4700uF/470Volt (!)
Motstånd o kond.
m.m.

KÖPES
Antenn för 70cm, samt en
kombinerad antenn för 2m/70cm,
avsedda för samma fäste.
Pris: 150:Säljes av SM3AKB
SM3CLA tar med dem till mötet.

SKÄNKES
Maströr av järn,gulmålat.
Diameter c:a 5cm
Längd c:a 5-6meter
Ring: SM3CLA/Karl-Olof
026-64 27 19

EFTERLYSNING
Har Du en gammal vertikalantenn, HyGain 14AVQ, stående eller liggande ( hel
eller i delar )
och känner att Du kan skiljas från den?
Kontakta Dick/SM3CBR på tel 14 67 43,
070-4141 11 42 eller e-mail: bethlis@telia.com.
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SÄLJES
Samsung Digital Cam Videokamera VP-D 65
Storlek: 155 x 90 x 75 mm (l, h, b)
Vikt: 650 gr utan batteri & kassett
Lins: 37mm
Kassett: Digitalt Videoband Mini DV kassett 6.35 mm
Finesser: Dv in & ut, 22 x Optisk Zoom, inbyggd Stillbildskamera, antiskak stabiliserare, utvikbar LCDskärm, färgskärm i sökaren, fjärrkontroll, kablage, batteri, laddare med mera.
Övrigt: Skydd för linsen i form av ett Sony skyddsfilter, samt ett Sony Poloraid filter. Det medföljer
även en Sony Vide Conversion Lins VCL-0637H (vidvinkelobjekt). Sammanlagt värde av 1500:Videokameran är inte ens körd en halvtimme och är i nyskick. Levereras i original kartong.
Nypris: 9000 kronor. (november 2002)
Bytes mot: Kortvågsrigg. Helst med inbyggd antenntuner. Kom med förslag! OBS! Inga stenåldersprylar tack!

SM3WIS Lars-Göran ”Pillas” Berg

ORGAN FÖR GÄVLE KORTVÅGSAMATÖRER

Repeaterflytt
Repeatrarna måste flytta
Inför utbyggnaden av de digitala
marksändningarna med fler TVkanaler—bl a ska samtliga regionala nyhetssändningar kunna ses
i hela landet—måste vi tyvärr flytta
från Kungsberget.
-En smärre katastrof för oss, säger GKAs ordförande SM3RMH,
Lasse. -Visserligen har vi tänkt
byta sändarantenn på 2mrepeatern, men inte flytta hela

repeateranläggningen.
Före sommaren måste GKA ha
hittat en ny plats för repeatern,
kanske blir det gamla vattentornet i Sandviken igen. Det blir också bekymmersamt för sambandsgruppen som troligen kommer bli
tvungen att alltid använda länkar i
framtiden under sina sambandsuppdrag.
Ove, SM3NTA

Månadsmöte
onsdag 7 april 2004
klockan 19.00
på
Kristinagården
Ingemar Karlsson från Uppsala,
som bl a arbetat som radiotekniker i
Afrika, berättar under rubriken:

Röster i öknen
Kaffe serveras
www.sk3gk.net

