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Krigets Irak på mötet

SM3VRO, Kenneth, berättade om dramatiken under sitt uppdrag i
Bagdad. Mycket varmt. Bomber som exploderade och skjutandet.

SM3VRO, Kenneth, hade mycket bilder att visa från sitt uppdrag i Bagdad.

Foto: SM3ACI

Höstauktion på oktobermötet
Ta med dina säljbara prylar och pengar för att köpa nytt
Organ för Gävle Kortvågsamatörer
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Ordförande
SM3RMH, LASSE
HAR ORDET

Hösten har nu intagit vårt
avlånga land och det medför att vi faktiskt tillbringar
mer tid inomhus, vid våra
radioapparater och andra
intressanta tingestar.
Vi har avverkat ett rallysamband och haft fieldday
under september månad
och det har varit ett par intressanta tester, nämligen
SAC – Scandinavian Activity
Contest, CW resp SSB.
Vi kanske ska lägga ner
lite krut på att köra de kommande stortesterna CQWW
SSB och CQWW CW? Om vi
får ihop ett gäng operatörer,
så kanske vi kan vara med
och slåss om äran!
Det ”gnälls” en hel del om
”testeländet”, men vad vore
kortvågen utan dessa tester? –ja kanske lite lugnare,
men framför allt så misstänker jag att vi skulle bli av
med 28 MHz bandet. Trots

”inga” conds, så finns det
rikligt med stationer hörbara på de bandet när det är
test på G.
Jag vill passa på att tacka
Kenneth, SM3VRO, för ett
lysande föredrag om YI-Irak.
Ett otroligt proffsigt och intressant föredrag, som jag
hoppas att de som inte var
på plats vid senaste klubbmötet, får chans att höra
och se vid ett senare tillfälle.
Våra repeatrar hoppas jag
att vi fått igång när du läser
detta. Om inte, så blir det
under oktober månad.
Ja, det var allt för denna
gång. Ha det så gött i stugorna och vi ses/höres
snart igen.
73 de Lasse, SM3RMH

Sedan sist
På det senaste mötet fick vi tillfälle att lyssna till
Kenneth Gyld, SM3VRO. Han hade varit på Räddningsverkets uppdrag i Irak under en månad. Kenneth hade en mycket spännande och intressant
redogörelse över sitt uppdrag där nere. Vi tackar
Kenneth för en mycket intressant kväll.
Mats, SM3EMJ

APRS på gång
Domarbilen följdes i HQ
När GKA hade radiosamband under rallytävlingen
Kulsvängen i skogarna kring
Torsåker passade Data/
APRS-sektionen på att provköra APRS för första gången
under ett radiosamband i
GKA:s regi.
Med hjälp av en s.k.
"Tracker" (GPS-mottagare,
packetmodem och en 2meters transceiver) som
placerades i domarbilen,
samt en mottagarstation
sammankopplad med en
dator placerad i radiorummet på HQ, kunde tävlingsledningen hela tiden följa
domarbilen
på de olika
sträckorna
i
realtid
direkt på
skärmen.
På grund
av störningar
från
SK3BR´s
DX-cluster,
som konstigt
nog
ligger
på
den officiella APRSfrekvensen, tappade vi
ibland kontakten med våran
"Tracker". Men efter frekvensbyte hos oss fungerade det dock utan problem.
Anledningen till att
"trackern" placerades i do-

marbilen var att visa tävlingsledningen och oss själva om det fungerade, vilket
det även gjorde. I framtida
radiosamband siktar vi in
oss på att placera ett antal
"trackers" i de olika för- och
efteråkarbilarna, dock med
mer uteffekt, bättre antenner och egen frekvens.
För mer information om
GKA´s APRS-grupp, besök
vår hemsida, www.sk3gk.net
Där kommer vi fortlöpande
lägga ut information om
APRS och våra aktiviteter
samt hur du själv kommer
igång med APRS.

Vi ses på kartan!
de SM3WWO, Robert

Radiosamband
Kulsvängen i Torsåker

SM3YBI Annika var radioperatör i vagnen vid HQ
under sambandet.
Sambandet gick som
vanligt bra och alla radiooperatörer gjorde ett bra
arbete.
SM3NTA, Ove
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Silent Key
Bengt Aldengård. SM3SGX
En av våra medlemmar. Bengt Aldengård. SM3SGX, har gått bort.
Bengt var hemmahörande i Söråker utanför Sundsvall. Bengt kom för ett antal år sedan som konsult till
Ericsson i Gävle. Så småningom anställdes han som konstruktör på cad-avdelningen. Bengt var medlem
både i FRO och i GKA.
Bengt besökte ofta våra månadsmöten. Jag brukade ibland prata med Bengt under mötesfikat. Bengt var en
mycket trevlig, ödmjuk och anspråkslös person.
Vi inom Gävle Kortvågsamatörer känner stor saknad efter Bengt.
Gävle Kortvågsamatörer
SM3EMJ / Mats Friberg

Intressant föredrag av SM3VRO
Värmen besvärande, hoten förkortade uppdragets längd
Karta över
skarp och
desarmerad ammunition
i
Irak.
Foto:
SM3VRO

— Vi varnades för att gå utanför asfalterat eller betongbelagt område p g a den
stora risken för att trampa på minor. Det
finns stora mängder minor nedgrävda
överallt. Det hindrade dock inte de irakiska barnen att leka bland blindgångare och annat otäckt som fanns utspritt
överallt, berättade SM3VRO, Kenneth.
Foto: SM3ACI

ORGAN FÖR GÄVLE KORTVÅGSAMATÖRER

Månadsmöte
onsdag 1 oktober 2003
klockan 19.00
på
Kristinagården
På programmet:

Höstauktion

SM3KXD:s gamla grejor kommer att auktioneras ut, bl a en ICOM kortvågsrigg, utropspris
5.000:-.
Märk dina prylar väl, gör gärna en lista.
Kör gärna in på gården och lasta ur,
men parkera inte där!

Välkomna
www.sk3gk.net
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