Nummer 5

Maj 2004

Årgång 10

Antennfieldday!
Antennfieldday den 12 juni

Ett glatt gäng tokiga radioter, samlades den 15:e april,
och diskuterade antenner.
Vad resulterade då denna träff i ? -Jo, det blir en antennfieldday den 12 juni.
Den kommer att gå av stapeln på Ockelbo camping.
Mer information med tider kommer i nästa nummer av
kallelsen..
Det kommer att byggas ett antal antenner fram tills
den 12:e och de skall då testas.
Ta fram verktygen och bygg en antenn som du vill prova. Nu har du chansen!
Lasse, SM3RMH
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Nu har äntligen våren gjort sitt intåg och SSA:s
årsmöte är avklarat.
Delar av sambandsgruppen deltog på seminariet
som handlade om säkerhetssamband vid rallytävlingar. Läs mer i separat artikel om årsmötet.
De nya föreskrifterna för amatörradio tagits i
bruk och kortvågen har blivit aktiverad av ”nya”
signaler. Jätteroligt att det äntligen har blivit av.
Vi kliver snart in i juni och då deltagarna vid antennbyggträffen planerat in en träff i Ockelbo.
Då ska vi testa de antenner som vi tänkt bygga.
Ett gyllene tillfälle att prova sådana skapelser som
vi annars inte får plats med hemma. Häng med du
också!
Det var allt för denna gång!
Vi hörs på banden!
73 de Lasse SM3RMH

Hemsidor
På månadsmötet i april hölls ett föredrag av Ingemar Karlsson från Uppsala.
Här är hemsidesadresserna till de sidor han hämtat innehållet från:
Radio Malish hemsida:
http://medlem.spray.se/radiomalish/
Mer information om FN i Sinai öknen:
http://biphome.spray.se/gunnaro/uneffakta.htm
http://biphome.spray.se/gunnaro/fnsidan.htm
BFBS. Brittish Forces Broadcasting Service.
http://www.ssvc.com/bfbs/radio/index.htm
Voice of peace.
http://www.geocities.com/Broadway/5383/
Lasse, SM3RMH

Sedan sist

Ingemar Karlsson berättade för oss hur med enkla
hjälpmedel kan åstadkomma rundradioutsändning till
de närboende FN-styrkorna i Afrika.
SM3EMJ, Mats
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SSA2004, årsmöte i Borlänge
Sambandsgruppen deltog

en blev aningen trång. Kanske en
uppdelning och blandning med loppislokalen varit smart?
Det fanns mycket prylar på borden
och det som kanske drog mest ögon
på sig var nog Icoms nya flaggskepp, IC-7800. Fast det är klart
92000 kr har man väl inte i bakfickan.
Lördagen avslutades med sedvanlig bankett där bortåt 300 gäster
deltog. God mat, ”hög” musik, trevliga bordsgrannar och många bekanta ansikten gjorde att kvällen
blev riktigt trevlig.
Söndagens årsmöte, som av alla
kanske väntats bli extra dramatiskt,
blev snabbt avklarat.
Mötet började klockan tio och slutade klockan ett. SM5BF hanterade
ordförandeklubban galant och lotsade galant oss förbi alla små kryphål
och andra formaliteter.
Det valdes ny ordförande i SSA,
SM5XW Göran Eriksson, samt ny
DL4, Andreas Bertilsson.

Foto SM3VBO, Stefan
Helgen den 17 – 18 april genomfördes SSA:s årsmöte i Borlänge.
Eftersom avståndet till årets möte
var kort, blev det välbesökt av klubbens medlemmar.
För egen del startade helgen redan på fredagen med ett besök på
årsmötespalatset.
SM3CLA, SM3MTF, SM3NTA,
SM3RMH, samt Jan-Olov Nyman
deltog på lördagsförmiddagen i seminariet ”Säkerhetssamband vi rallytävlingar”. Ett 50-tal åhörare lyssnade intresserat på föredraget och
vad jag själv kan dra för slutsats av
föredraget, så blev det lyckat. Ytterligare ett bevis på att vår sambandsgrupp har hög kompetens. Vid
föredraget deltog även SM4KJN
Gunnar från Karlstad och SM3SZW
Sven-Henrik från Östersund.
Under dagen avhölls ytterligare ett
antal seminarier och de var även
välbesökta.
Det föredrag som drog mest besökare, drygt 90 st, var SM5NRK, Roger Billes föredrag om APRS.
Ett tiotal utställare var på plats.

Nästa år kommer årsmötet att
avhållas i Karlsborgs fästning.
Lasse, SM3RMH

Intresserade radioamatörer tittar på
Icoms nya kortvågsrigg, IC-7800. Pris:
92.000 kronor!
Foto SM6UQP, Robert
Det som kan nämnas som det enda
smolket i bägaren för detta årsmöte, var att lokalerna för utställning-

Vår egen Robert, SM3WWO, skriver i
gästboken
Foto SM4WOA, Claes
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SM3MTF, SM3CLA och Jan-Olov Nyman.

Foto SM3RMH, Lars

Månadsmöte
onsdag 5 maj 2004
klockan 19.00
på
Kristinagården
Före detta SRA-tjänstemannen
Bengt Beckman kommer hit och berättar under rubriken Kodknäckarna.
Arne Beurlings historiska bragd.
Mötesförhandlingar
Kaffe serveras
www.sk3gk.net

