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Säljes

Ordförande
SM3RMH, LASSE
HAR ORDET

Oj vad tiden rinner iväg.
Snart är det slut på detta
år och då väntar nya tider.
CW kravet försvinner
och nya signaler kommer
att luftas i etern. Men
CW:n får vi inte glömma
av.
Vilket annat trafiksätt
kräver så enkel utrustning? QRP i sommarsolen
och ett glas ”saft” eller
nåt……
Nu på kommande månadsmöte kommer vi att
informera om kortvågskörning.
Det är inte bara att
slänga sig ut i etern. Det

finns regler och rekommendationer som bör följas för att inte ställa till
det allt för mycket på
banden. T.ex. bandplaner
för de olika KV banden.
Vilka trafiksätt används
var? Jag vet att många
”erfarna” KV rävar har
detta i bakhuvudet. Därför ska vi ta tillfället i akt
och dela med oss av informationen.

IC 720A + nätaggregat
4.500 kr eller bud.
Ture, SM3ARM, 026-16 78 30

IC 720 + autotuner + nätaggregat
Bud

Rune, SM3MZY, 070-337 11 35

Ha det så bra i höstrusket och kör mycket radio!
Vi ses och hörs
73 de Lasse, SM3RMH

Telegrafiträning
GKA startar telegrafiträning över vår
2m-repeater.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3 element Fritzelbeam
Ham-IVX Rotor
Kablage
IC 701 med KW 701 Ps
Supermatch KW Eletric
PSK helt ny
Mm
Garanti

Thure, SM3AKB, 026-12 67 89
Torsdagen den 6/11 kör vi igång CW träningen.
Det blir tisdags- och torsdagskvällar kl.
21.00 - 22.00.
Vi kör incheckning efter avslutat pass.
73 de Lasse, SM3RMH

Sedan sist
Det var sedvanlig höstauktion på senaste mötet
där många bjöd över varandra. Auktionsförrättare var som vanligt SM3CLA, Karl-Olov, som anvnände klubban med van hand. Överskottet inbringade 1 090 kr till klubbkassan.
SM3EMJ, Mats
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Mastflytt

Fanatiker från FRO och
GKA bar ned masten!
Nu har klubbens mast blivit transporterad från Kungsberget till Hällhammar.
Eftersom FRO har letat efter en
mast till stugan och GKA har erhållit en lämplig mast, så passar det
bra att ”låna” ut den till FRO på
obestämd tid. Vi kan på detta vis,
förhoppningsvis få ett nära samarbete mellan FRO och GKA.
I början på oktober hämtades de
2 översta sektionerna, med tillhörande fästen och antenner, ner
från berget. Vid detta tillfälle deltog: SM5DHQ, SM3EYD, SM3RDU,
SM3RMH,
SM3RNN och SM5YBE. Den 20:e
hämtade SM3MTF, SM3RMH,
SM3XLY,
SM3XLX, Micke Hedman med
kompis, ned de återstående 2 sektionerna av masten.
Till våren så skall masten upp, så
nu gäller det för FRO att fixa ett
fundament.
73 de Lasse, SM3RMH

Antennhöjning
2 m-antennen uppflyttad

Nu är äntligen antennen till 2 m-repeatern
uppflyttad i masten.
SM3PTP, Anders var påpassligt på plats och
fotodokumenterade flytten.
Tack till grabbarna på Teracom för bra insats!
3 de Lasse, SM3RMH
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Introduktionskväll om
kortvågstrafik
för de CEPT 2-innehavare,
som får
börja använda kortvågsbanden efter nyår.
SM3RMH, Lasse, informerar.
www.sk3gk.net
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