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Den 1:a mars lanserade vi vår nya webbsida på vår nya webbadress www.sk3gk.net
Sidan, som under den första månaden hade ca. 1100 besök, har fått sig en ”ansiktslyftning” och har dessutom ett nytt administrationsgränssnitt som gör det enkelt för sidans administratörer att uppdatera och underhålla sidan.
I och med att varje sektions samordnare själv kan gå in och uppdatera sidan via webbläsaren så är vårt mål
att sidan ska bli snabbare uppdaterad och mer intressant för dig som medlem att besöka.
Bland innehållet kan nämnas bl.a. info om föreningen och de olika sektionerna, klubbens historia, ladda
hem kallelsen i digitalt format, logga in på dx-clustret, aktivitetskalender, bildarkiv, diskussionsforum och
mycket mycket mer.
Välkomna att besöka GKA på nätet!

FÅ DIN EGEN sk3gk.net-EMAIL!
Unikt för dig som medlem i GKA!
Vår nya webbadress gör det möjligt för Dig som medlem i GKA att få en egen personlig mailadress som visar
vilken klubb man tillhör!
Det krävs är dock att du har en befintlig fungerande mailadress.
När då någon skickar ett mail till din @sk3gk.net adress så skickas det vidare till din ordinarie mailadress.
Det vi behöver veta av dig är din nuvarande mailadress, ditt call och ditt namn, det beräknas ta ca 1 vecka innan du kan börja använda din nya mailadress.
Ansök genom att skicka ett mail till epost@sk3gk.net med din signal, namn och nuvarande mailadress. Självklart är detta helt gratis!
I och med att Du registrerar din sk3gk.net-adress så godkänner Du att vi lägger till dig i vår maillista där vi
kommer att skicka ut viktig medlemsinformation, nyheter, mm.
Robert, SM3WWO

Sedan sist

I april hade vi vår sedvanliga vårauktion. Som vanligt fungerade SM3CLA, som auktionist. På vårauktionen
brukar borden digna av apparater och komponenter och de gjorde dom även denna gång. Omsättningen var 5
925 kronor och intäkterna till klubben blev 940 kronor. Vi tackar –CLA för att han som vanligt genomförde
auktionen på ett mycket bra sätt.
SM3EMJ, Mats

Årets arrangör

Sandvikens Motorklubb utsågs av Bilsportförbundet
Sandvikens MK har på Bilsportsförbundets sammanträde i Uppsala i april utsetts till årets arrangör 2002.
Anledningen är att man har en bra organisation, är bra förberedd med färdiga planer om en olycka inträffar
samt att man har ett bra säkerhetssamband (reds. kursiv.). Enligt Jan-Olov Nyman, Nedre Norra Bilsportförbundet, ska vi ta åt oss äran för detta. Sambandsledningen tackar härmed alla radiooperatörer för er medverkan.

Organ för Gävle Kortvågsamatörer
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Ordförande
SM3RMH, LASSE
HAR ORDET

Ä ntligen har det tagit lite
fart i klubbens bygghörna
igen. Jag måste säga att
det finns mycket byggpr ojekt som är på gång att färfärdigställas. Jättekul! FRO
Gävle ställer upp med hushusrum och det medför även
att aktiviteten i FRO har
höjts.

Tipsa då denne att tillfälle
finns att delta i kursen.
Med andra ord internrekrytering. Kontakta mig!

Portabeltest! Varför inte?
Tänk att aktivera riggen
och hjärnan under några
timmar och köra en enormt
kul test. Nu ska det bli
av….. hoppas jag. Jo det
Hittills har fyra stycken av ska det. QTH? Förslag motvinterns kursdeltagare fått tages. Jag har ett alternativ
signal. De två senaste är som kan vara användbart.
Bertil, SM3YHK och Micke,
SM3YHS. Grattis!
Nej, ut i vårsolen och
Nu i maj kommer en ni - njut. Det ska jag göra!
tensivkurs att genomföras i
Sandviken. Kanske finns
det någon bekant som har
73 de Lasse, SM3RMH
visat intresse att vilja syssla med vår trevliga hobby.

SM3M3-möte i Gävle
Lördagen den 4 april genomfördes
vårens SM3 -möte på Kristinagården i
Gävle.
30 mötesdeltagare deltog under
dagens förhandlingar och föredrag.
Förmiddagen inleddes med kaffe
och macka, som Hans SM3NJ dukat
upp.
Owe, SM3CWE, inledde förhandlingarna med att berätta lite om föregående möte, som avhölls i Sundsvall i
höstas. De motioner och förslag som
lämnats till SSA:s årsmöte behandlades och mötet yttrade sin åsikt om
varje punkt.
Efter lunchuppehållet berättade re-

Tipstolva
GKA-medlem vann

Resultat från tipstolvan vid SM3-mötet i Gävle den 5 april
2003
12 rätt:
11 rätt:
10 rätt:
9 rätt:
8 rätt:
7 rätt:
6 rätt:
5 rätt:
4 rätt:
3 rätt:

SM3CLA
SM3EVR
SM3FJF, SM3CWE
SM5ARR
SM3WWO, SM3XJD, SM3JGG, SM3SPD, SM3CER
SM3EMJ, SM3XLY
SM3ACI, Erland Brodin, SM3HJN
SM3MQF
SM3XZF, SM3XJK

Grattis! Karl-Olof kommer att få en inskiption i SM3 distriktets tennfat och inneha detta under året.
73 de Lasse, SM3RMH

spektive närvarande förening
om de aktiviteter
som pågår runt
om i distriktet.
Tipstolvan
genomfördes
och en 12 poängare tog hem
segern, nämliDL SM3CWE, Owe, tillsammans med SM3RMH, Lasse
gen SM3CLA.
Tord, SM3EVR,
visade en mycket intressant dvd-film rande för visat intresse och mötet
från WRTC 2002 som avhölls i Fin- bestämde att höstens möte kommer
land i somras. Världens främsta con- att hållas i Sundsvall.
test-operatörer på ett och samma
ställe, inte illa.
SM3RMH, Lasse
DL3, SM3CWE, tackade alla närva-

Adressändring

SM3EMJ 1 Mats Friberg Linnévägen 15 A 811 34 SANDVIKEN ...................................... 026-27 00 91
SM3KHW 2 Jan Mårtensson Opalgatan 9 804 32 GÄVLE .................................................. 026-19 60 20
Robert Arvidsson Ringgatan 4 A KARLSTAD

Nya signaler

SM3YHK 2 Bertil de Jonge Tallbacksvägen 13 B 812 93 KUNGSGÅRDEN ...................073-616 55 85
SM3YHS 2 Mikael Sandgren Gamla Landsvägen 22 813 40 TORSÅKER......................070-414 12 56
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Silent Key
Sven Stagren, SM3DP
GKA har förlorat en av sina gamla medlemmar. Sven Stagren har avlidit. Han var född på Brynäs 1924. Intresse
för teknisk utbildning förde honom till Stockholm där han avlade elingenjörsexamen vid dåvarande STI. Sven arbetade hela sin yrkesverksamma tid inom elindustrin. 1956 kom han tillbaka till Gävle och anställdes vid AEG för att
leda tillverkning och utveckling av utrustning för trafikkontroll vid Stockholm tunnelbana. 1979 övertog han firma
ELGRO känd sin produktion av labbutrustning för skolorna. I samband med värnpliktstjänstgöring vid flottan, utbildades Sven till signalist och fick amatörradiolicens med signalen SM3DP.
Sven Stagren tillhörde den gamla stammens amatörer som föredrog att bygga många av sina utrustningar själv.

Börje Blom, SM3IIG / Mats Friberg, SM3EMJ

Silent Key
Sture Richtnér, SM3AZI
Det är med bestörtning och sorg jag via dödsannons mottagit meddelandet om att SM3AZI lämnat detta jordelivet.
Visserligen hade vi hört rapporter om sjukdom, men vi hade hoppats på ett tillfrisknande. Vi som kände Sture sedan länge kallade honom alltid för ”Musse”. Att han fått detta smeknamn berodde nog på att han hade ett speciellt
QSL-kort för mobila kontakter med en bild på en bil där Musse Pigg satt bakom ratten. Musse var alltid en glad
människa och jag med många andra har mycket glada minnen av honom. Under tiden han hade bilradiofirma på torget så var hans lokaler en naturlig samlingspunkt för oss unga sändaramatörer. Kjell, SM3CLB jobbade där några år
och jag hjälpte till en sommar. På lunchrasterna hängde vi med Musse hem till villan i Furuvik och passade på att
köra några DX med den fina Cubical Quad som Musse hade då. Musse flyttade sedan till Staffanstorp i Skåne där
han hade en fabrik som bl.a. tillverkade trädgårdsspringbrunnar och busshållplatskurar i glasfibermaterial. Jag
minns att det var mycket trevligt att då och då få ett QSO med SM7AZI. På äldre dar så kom han tillbaka till Gävle,
men var inte så aktiv på banden.
Trots denna låga aktivitet så känns saknaden tung efter Musse. Vi är många som delar sorgen med familjen.

Lars Olsson, SM3AVQ

ORGAN FÖR GÄVLE KORTVÅGSAMATÖRER

Karl-Olov, SM3CLA, var som vanligt auktionist på vårauktionen.

Månadsmöte
onsdag 7 maj 2003
klockan 19.00
på
Kristinagården
På programmet:
SM5CJW, Bosse Lenander, kommer hit från Västerås och pratar om magnetiska loopante nner (30 kHz-30 MHz).
Problem med hyresvärden?
Vem kan hjälpa Jimmy, SM3YBT, att få
till stånd att sätta upp sin antenn?
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