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Förplägnad på Hälsingeratten
Sambandsoperatörerna bjöds på mat vid HQ

De här glada tjejerna agerade ”matistanter” och såg till att publik och funktionär inte behövde vara hungriga.

SM3MTF, Lennart och SM3LEI, Kjell sitter vid SK3GK/Z0 och
servar alla radiooperatörer ute på tävlingssträckorna.
Foton SM3ACI, Ove

KALLELSE

Medlemmar i
Gävle Kortvågsamatörer
kallas till
ordinarie Årsmöte
onsdag den
4 februari 2004
i kvarterslokalen
vid Kristinaplan
Organ för Gävle Kortvågsamatörer

2

AUKTION

Ordförandens rader
SM3RMH, Lasse
Vinter och snö!
I högtalaren på radion hör jag ingenting. Antennerna är nedplockade på grund av att ny panel spikas upp på huset. Mitt i
vintern…….ja man blir ju mörkrädd. Vad gör man då istället för
att sitta vid radion och ratta på VFO:n? Lyssnar på nätet! Nisse RNN, tipsade mig om en hemsida med mycket olika nätradiostationer. Tänk vilken mångfald. Jag kan tänka mig att det
finns många guldkorn att lyssna på. En bra svensk sida är
www.onair.nu , som har det mesta av det svenska utbudet.
Snart är det dags för SSA:s årsmöte. Hmmm, det kan nog bli
intressant i år. Jag har ägnat mig åt att titta på de olika debattsidor som florerar på nätet. Där förekommer ibland rena
personangreppen, men det finns även riktigt konstruktiva inlägg. Ett forum på nätet är www.ham.se där det ventileras om
det mesta.
På kommande SSA-årsmöte, som för övrigt hålls i Borlänge,
så kan det vara läge för ett besök på plats. Under lördagen
kommer det nämligen att hållas ett seminarium om säkerhetssamband vid rallytävlingar. SK3GK kommer att vara lite
utav värd för denna punkt. Tillsammans med SK3JR och
SK4RL.
Ja, det var allt för denna gång. Vi ses på årsmötet den 4:e.
73 de Lasse, SM3RMH

Radiosamband
Rivstart för sambandsgruppen

Lördagen den 17 januari startade sambandssäsongen med
att vi medverkade vid bilrallyt Hälsingeratten i Hudiksvall, en
lång resa för radiooperatörerna. Tävlingen arrangeras vart
annat år och har tidigare haft andra grupper för säkerhetssambandet. Det fungerade bra för oss, men det är lite för
långt bort och vi hoppas att någon amatörradioklubb i Hälsingland kan fortsätta med denna tävling i fortsättningen. Vi
ställer gärna upp i fortsättningen och hjälper till med sambandet.
Redan dagen efter var det dags för nästa samband, nämligen vid Skutskärsratten och en knapp vecka senare var vi i
Sandviken på Vinterpokalen. Lördagen den 15 februari är det
bilrally i Hofors, söndagen den 22 februari i Norberg och skidtävling i Högbo. Slutligen lördagen den 5 mars i Järbo.
Innan dess, fredagen 6 februari kommer en grupp radiooperatörer att hjälpa till på en sträcka på Svenska Rallyt.
SM3NTA, Ove

SM3AKB / Thure håller på med storstädning
i junkboxen.
Vid mötet kommer fyra flyttkartonger med
junk att auktioneras bort.
Följande prylar av lite större värde kommer
inte att tas med till mötet. Är du intresserad
av någon sak kan du höra av dej direkt till
Thure ( Tel: 12 67 89) eller till –CLA / KarlOlof (Tel: 64 27 19), så tar vi med den till
mötet.
Transceiver: ICOM IC-701 med nätaggregat.
Antennrotor. CDE med manöverbox
Mobilantenn för montering på bilens dropplist. (2m och 70cm)
Mobilantenn (5/8 m. jordplan o magnetfot)
Nätaggregat: Svebry , 12Volt / 20Amp
Mascot,
variabelt,
begränsning.

2A

med

ström-

SWR – meter med två instrument
PSK - övergång

SÄLJES

Från SM3AZI:s dödsbo säljes:
FT-277
Pris: 1500:-

TS-130 inkl. extra VFO, högtalare, nätaggr.
och avst.-enhet.
Pris: 4000 kr
Vertikalantenn Cushcraft R5
Pris: 1500:SM3CLA / Karl-Olof, Tel: 64 27 19
SM3CBR / Dick, Tel: 14 67 43
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Sedan sist

WIRE-MoM presenterades

Foto SM3NTA, Ove

SM3ANM, Stellan Stenmark, demonstrerade WIRE—
MoM som är en programvara för beräkning av dina
antenners egenskaper. Ett intressant föredrag.
Vi tackar Stellan för detta.
SM3EMJ, Mats
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