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En del av SM3AZI:s prylar försåldes på auktion vid senaste månadsmötet.
Auktionist var som vanligt SM3CLA, Karl-Olof
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Ordförandens rader
SM3RMH, Lasse
Gott Nytt År och God fortsättning!
Nytt år och nya uppdrag står och väntar i farstun. Mycket
att fixa innan sambanden ramlar igång.
Har du fixat antenner, radioapparater, ackar och allt annat som ska vara med?
Om du har gjort det, så är allt lugnt. Har du inte gjort det,
så är det dags att sätta lite fart.
Mycket planering gäller även för de nya repeatrar som vi
ska anskaffa. Vad behöver vi och vad behöver vi inte. Det
är många frågetecken som ska rätas ut innan det är dags.
Tillsvidare så kommer de gamla prylarna att rulla på ett tag
till.

Läget på repeaterfronten

Den kompakta repeatern godkändes ej, ”voter” istället
Intet nytt! – Nej så illa
är det inte. Lite researchverksamhet pågår
och repeatergruppen
har dukat upp ett antal olika förslag på vad
våra ”nya” repeatrar
ska klara av och inte
klara av.
Det förslag vi kikat
på är dels en kompakt

typ av systemlösning
vi använder idag, men
med en betydligt mer
komplex logiklösning.
I logikdelen kommer
en så kallad ”voter”
att ta hand om mottagarsignalen och vidarebefordra den till styrlogiken och sedan vidare till sändaren.

repeater med begränsade
möjligheter,
samt ett koncept med
separata sändare och
mottagarblock.
Efter överläggning i
gruppen, så har vi
fastnat för det senare
av dessa alternativ.
Konceptet består av
mottagare – logik –
sändare. Dvs samma

Det som tillkommer
på Kungsberget är en
2-meters mottagare.

Intensivkurs, kan det vara nåt? Många klubbar har testat
och varför kan inte vi göra detsamma?
Nu i mars, så kan det vara ”läge” att köra en kurs under
två veckoslut.
Till sist! Ha en skön vinter. Åk skidor, pulka och skoter.
Skotermobil har blivit väldigt populärt i SM4-land.

73 de Lasse, SM3RMH

Sedan sist

Foto: SM3RMH, Lasse
Under decembermötet fick vi lyssna till Tommy Öberg från
Uppsala. Han berättade om olika moduleringssystem inom
radiokommunikation. Föreläsningen höll en mycket hög
och kvalificerad nivå. Många av de amaörer som besökte
mötet hade i alla fall en hel del intressanta frågor att komma med. Vi tackar för en trevlig föreställning.
SM3EMJ, Mats

En utförligare berättelse om repeaterprojektet kommer att finnas på klubbens hemsida.
73 de Repeatergruppen

3
RadioSkrotloppis och sambandsträffen
samband
Hälsingerallyt lördagen den 17 januari
2004
Skutskärsratten söndag den 18 januari
2004
Vinterpokalen lördag
den 25 januari 2004
Uddeholm Swedish
Rally den 5 februari
2004
En grupp GKA:are
kommer att åka till
Värmland för att
vara radiooperatörer
vid Svenska Rallyt
den 5 februari. Vi
åker ned på torsdag
kväll och övernattar
i stugor ganska nära
tävlingssträckan och
kommer att vara pigga och fräscha på
morgonen.
Vi kommer att behöva 15 radiooperatörer till Hudiksvall
den 17 januari och
11 radiooperatörer i
Skutskär dagen efter.
I Sandviken kommer vi att behöva 16
radioperatörer.

Foto: SM3RMH, Lasse

Lördagen den 6:e december avverkades ett par aktiviteter i lokalerna hos
Kommunikations Teknik på Kryddstigen. Mellan kl 10 och 14 hölls en
”skrotloppis” och mycket ”junk” lämnade byggnaden. Ett trettiotal besökare
genomströmmade loppisen under dagens lopp.Eventuellt blir det en omgång till
i januari.

Sambandsgruppen
Foto: SM3ACI, Steve

Vid 15 tiden hade GKA:s sambandsgrupp sin årliga pizza träff. Som vanligt så
besöktes träffen av ett tjugotal operatörer. Pizzan smakade bra och alla verkade
nöjda över årets träff!
73 de Lasse, SM3RMH
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Under decembermötet fick vi lyssna till Tommy Öberg från Uppsala

Månadsmöte
onsdag 7 januari 2004
klockan 19.00
på
Kristinagården
På programmet:
SM3ANM, Stellan Stenmark
demonstrerar
WIRE—MoM
En programvara för beräkning av
dina antenners egenskaper
Kaffe serveras
www.sk3gk.net

