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Klubben satsar på nya repeatrar
Beslut kommer att fattas på medlemsmötet den 3 december
Satsning i 20.000 kronors-klassen. Din röst är viktig
Nya repeatrar! Ja eller Nej? Vad vill medlemmarna?
Klubbens repeatergrupp har efter överläggning ??
kommit fram till att en rejäl förnyelse av klubbens ??
repeatersystem vore lämpligt.
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
??
Efter allt krångel med det system vi har idag, så
??
kanske ett helt nytt system inte vore så dumt.
De tilltänkta objekten är Yaesu – Vertex VXR 7000. ??
En robust och tålig konstruktion med de extra fines- ??
??
ser som vi kan tänkas ha användning av.
Kom på mötet och diskutera frågan, om vi ska in- ??
köpa nya repeatrar eller ej.
??
73 de Repeatergruppen gm. SM3RMH, Lasse ??
??
http://www.mobinet.se/Details/10128.htm
??
??

FEATURES
Frequency Range
VHF: 136-150MHz (A) or 150-174MHz (C)
UHF: 400-430MHz (A) or 450-480MHz (D)or 480-512MHz (F)
16 Channel synthesised
10-25 Watts Power Output (100% Duty)
50 Watt (100% Duty) Export version available
12.5 / 25kHz Bandwidth Programmable by Channel
PLL step: 2.5 / 5 / 6.25 kHz (VHF)5 / 6.25 kHz (UHF)
47 CTCSS Tones / 104 DCS Codes Encode and Decode
5 Tone / DTMF Encode and Decode
Community Repeater operation (up to 16 Tones / Codes)
ANI / ENI ID Display ( Dealer programmed)
CW Transmitter ID ( Dealer programmed)
Time-out Timer. Hang Timer, Guard Timer, (dealer programmed)
BCLO, BTLO
Selectable REPEATER mode or BASE transeiver mode
Selectable LOCAL mode or REMOTE mode
AC Power Supply Voltage Selection(115 / 230 VAC (±10%) Dealer
selection)
Automatic DC Power Supply Backup
Optional Internal Duplexer (Limit 40 Watts)
PC Programming
ACC Connector Port & LINE Interface Port
VX-Trunk operation (optional)

Loppmarknad på Kryddstigen
Skrotlagerrensning!
Lördagen den 6 december, mellan klockan 10.00 och 14.00, kommer serviceavdelningen på Kommunikations Teknik AB – Dialect, att rensa ut sitt ”Skrotlager”. Det finns mycket godis på hyllorna. Allt som
säljs, kommer att ha mycket humana priser.
Alla är hjärtligt välkomna! Vi finns på Kryddstigen 20 A.
73 de SM3RMH och SM3WWO, med arbetskamrater!

Organ för Gävle Kortvågsamatörer

2
Ordförandens rader
SM3RMH, Lasse
Vart är du på väg? Jag ser dig på skärmen!
Tänk vad tekniken går framåt. För nåt år sedan, så
var det inte många i Gävlebygden som var aktiva på
APRS. Annat är det idag. Sitter i skrivandes stund och
gluttar på APRS programmet på den andra datorn.
Jag ser tolv stycken lokala stationer QRV. Det är inte
illa. GPS i kombination med packet radio är en riktig
fullträff. Perfekt för radiosambanden. Hoppas att fler
kommer igång.
APRS-sektionen har trampat upp farten rejält och
har skramlat ihop prylar till en digipeater. Det är starkt
jobbat grabbar. Den kommer förhoppningsvis att bli
driftsatt redan i år.
Nu på mötet i december, så ska vi ta ett beslut om
vår repeaterpark. Det har varit en hel del krångel med
den utrustning vi har idag, så repeatergruppen kommer att lägga fram ett förslag på nyinvestering av repeaterar. Kom på mötet och gör din röst hörd, för eller
mot.
Ja det var det jag hade att skriva om för denna
gång.
Hörs vi inte nåt mer före den 24:e, så önskar jag er
alla en riktigt God jul och ett Gott Nytt År!
73 de Lasse, SM3RMH

AUKTION
Vid mötet den 3 dec. kommer en del av
SM3AZI:s utrustning att säljas på auktion.
Utropspriserna som är angivna, utgör lägsta
bud.
Hustler mobilantenn, med spolar
och fäste
500:Lågpassfilter
200:Heathkit ”Cantenna” konstlast 1kW
150:LM Ericsson morsenyckel
300:VIBROPLEX “Original de Luxe“
morsenyckel nr 198642
1000:Balun 1:1
75:Beg. Rör ”813”
25:Antennwire,blank,koppar (C:a 10m)
25:Högpassfilter 3st
25:Div. koaxkontakter i väska
25:10m skärmad kabel i väska
20:Koax.-kabel (RG-58) 50 ohm
25m + 25m + 50m
2:- / meter
Väska m. div. koaxkabel
25:Kristall 3541 kc
10:----------------------- o o o --------------------Dessutom har vi blivit ombedda att sälja
nedanstående materiel.
Den kommer INTE att tas med till lokalen.
Intresserade köpare kan meddela sig med
någon av nedanstående. Materielen kommer,
om den inte blir såld i Gävle, att utannonseras i
QTC:s januarinummer.
l. Slutsteg Dentron MLA 2500, 2kW PEP SSB
1 kW CW / RTTY
4000:2. Ant.-avst.Dentron MT3000A
3000 W PEP

2500:-

3. Transceiver FT-277 med vfo FV 101
(80 – 10m, ej WARC)
2500:-

Egen namnskylt?
Handgjord träbrosch med ditt namn och din
signal alternativt text efter eget önskemål.
Pris: 40:- inkl. porto inom Sverige.
Leveranstid: 1-2 veckor
Det går bra att beställa och betala hos SM3RMH,
Lasse
eller SM3YBI, Annica på klubbmötena eller till e-post:
hantverk@comhem.se

4. Transceiver TS 130 S med vfo 120, högtal.
SP20, pwr PS30, avst.-enhet AT130
(80 – 10m inkl. WARC)
5000:5. Vertikalantenn Cushcraft R5
SM3CLA / Karl-Olof, Tel: 64 27 19
SM3CBR / Dick, Tel: 14 67 43

2000:-

3

Pizzadags — inbjudan

Alla sambandsoperatörer som har varit aktiva under 2002—2003 inbjuds till fri pizza med dryck hos Kommunikationsteknik på Kryddstigen lördagen den 6 december klockan 14.30. Ta gärna med dig din
käresta.
Övriga klubbmedlemmar som vill göra oss sällskap får beställa pizza
och dryck till självkostnadspris.
Anmälan görs till SM3NTA, Ove eller SM3RMH, Lasse senast klockan
14.00 lördagen den 6 december.
Sambandsgruppen

Sambandsträff!

Representanter från rallyklubbarna inbjudna till träffen.
Efter lagerrensningen kommer klubbens sambandssektion att genomföra årets sambandsträff. Detta
sker i samma lokal som nämnts ovan, med start klockan 14.30.
Vi bjuder som vanligt alla operatörer som deltagit under säsongen, på pizza.
Föranmälan till pizzaträffen, skall ske till Ove, SM3NTA på tel 0297 – 106 40 eller Lasse, SM3RMH på
tel 026-19 00 87, senast den 3/12. De som inte vill ha pizza, är givetvis också välkomna!
73 de Sambandsgruppen

Radiosamband

Skutskärsratten söndag den 18 januari 2004.
Vinterpokalen lördag den 25 januari 2004.
Uddeholm Swedish Rally den 5—6 februari 2004.
Anmäl er snarast!

Sedan sist

Med anledning av de nya bestämmelser
som kommer att gälla för oss radioamatörer
fr o m den 1 januari 2004, berättade RMH
och CBR om hur man kör foni-QS:n på kortvågsbanden. Vi tackar för en intressant redogörelse.
SM3EMJ, Mats

ORGAN FÖR GÄVLE KORTVÅGSAMATÖRER

Månadsmöte
torsdag 4 december
2003
klockan 19.00
på
Kristinagården
På programmet:

Tommy Öberg från Uppsala kommer hit till oss
och berättar om signalbehandling inom radiotekniken.
Auktion av AZI:s utrustning samt KXD:s
kvarvarande utrustning.
www.sk3gk.net
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