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Välkommen att höra fortsättningen på SM3VRO, Kenneths, uppdrag
i Bagdad under försommaren på
månadsmötet

Högkvarteret bombades sönder under augusti. Ingen av Kenneths
kollegor skadades. Kenneth berättar mer på månadsmötet

Förnödenheter och utrustning på väg.

Organ för Gävle Kortvågsamatörer

Foto: SM3VRO, Kenneth
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Ordförande
SM3RMH, LASSE
HAR ORDET

Hej gott folk. Vilken
härlig sommar. Varmt
och skönt, massor av
soltimmar och en hel
del radioaktivitet kan
jag tänka mig.
Sambandsgruppen har
redan aktiverat sig med
ett rally i Horndal. Mer
uppdrag är på gång, här
närmast i Hofors.

Åskan har tagit hårt
på min radioanläggning i
år. EMC-filtret mellan IC706:an och nätaggregatet tog som tur var största smällen. Helt förkolnat kretskort och en rejäl svart fläck på bordet.
Radion klarade sig som
tur var.

Nu hoppas jag att
Nu har kanske alla
höstsäsongen drar
redan hört att CW-kravet igång med både det ena
tagits bort av ITU. Det
och det andra.
innebär att PTS även
kan ta bort kravet för
svenska amatörer. DaVäl mött och
tum kommer att medde- 73 de Lasse, SM3RMH
las av PTS.

Radiosamband

Ett uppdrag genomfört i sommar
Fler uppdrag väntar
Hofors nästa uppdrag
Älgjakten i Hedemora inställd i år
Flera glada medlemmar for till Horndal söndagen den 3 augusti för
att upprätthålla sambandet vid rallytävlingen
Byfejden som arrangerades av Horndals MK.

Tävlingen som gick
över 3 sträckor genomfördes utan intermezzon. Sambandsledningen tackar alla radiooperatörer som ställde upp i
sommarvärmen.
SM3NTA, Ove

Sedan sist
Vi hade vår sedvanliga
våravslutning på Trebo
Restaurang i Sandviken.
Som inbjuden gäst
hade vi ”oldtimern”
SM3BP, Olle Berglund,
från Söderhamn. Olle
berättade om sitt liv
som radiotelegrafist och
radioamatör. Mycket

intressant. Men förstod
ju vi, som bjudit in honom, att det skulle bli.
De yngre amatörerna
fick nu tillfälle att höra
hur det var förr.
Vi tackar Olle för en
intressant kväll.
SM3EMJ, Mats

Räddningsverkets
personal i Irak har
genomgång.
Foto: SM3VRO
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Field-Day i Rörberg

Samverkan med Valbo Flygklubb — Loppis, ta med prylar!

Field Day 20/9 (reservdag 21/9) Amatörradions Dag 2003
Nu är det dags för höstens Field-Day.
Vi kommer att vara på Rörbergs Flygplats och husera oss hos
Valbo Flygklubb – VFK.
VFK arrangerar samtidigt sitt Fly-In och det kommer förhoppningsvis ett antal
gästande flygplan på besök.
Vi kommer att ha en KV-station i drift och anordna diverse aktiviteter,
bl.a. bagagelucke-loppis.
Även sambandstjänst kommer att utföras vid rangering av gästande flygplan.
Tider 09.00 – tills vi känner oss nöjda.
VFK serverar enklare tilltugg för de som vill ha nåt i magen.
Vi kommer även att ha grillen tänd.
Varmt Välkomna! //Field-Day-gruppen

ORGAN FÖR GÄVLE KORTVÅGSAMATÖRER

Månadsmöte
onsdag 3 september
2003
klockan 19.00
på
Kristinagården
På programmet:
SM3VRO, Kenneth, berättar
om sin tid i krigets Irak på
Räddningsverkets uppdrag.
Kenneth har mycket bilder
att visa från Bagdad.
www.sk3gk.net
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