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Thomas Rådström och Jörgen Skallman - Totalsegrare i Bilmetrorallyt 2004
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Medlemsträff

Notera lördagen den 11 september för då blir det en träff för GKAs medlemmar med familjer. Vi börjar klockan 15 med en promenadrunda med diverse
knep och knåp för hela familjen. Sedan startar vi grillen omkring klockan 17
för ett knytkalas. Platsen blir dykarklubbens stuga på Stigen i Sandviken. Vi
hoppas på bra väder och en trevlig samvaro.
Field-Daykommittén
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KÖPES

Ordförandens rader

SM3RMH, Lasse

Vilken härlig sommar! Värmeböljan som slog till i början på augusti var toppen på en hyfsad sommar. Visst
var det blandad väderlek under juli, men det är inta
bara negativt.
Det innebär att det funnits möjlighet att sitta vid radion och plocka finfina DX… eller nåt sånt.
Vad kommer hösten att bjuda på? –Ja det undrar
även jag.
En sak är säker, vi ska ha en kurs. Enligt SSA så kommer de nya utbildningsböckerna att vara färdiga i september/oktober. Planerad kursstart bör då bli runt
andra hälften av oktober.
Repeatrarna är om allt klaffar redan i drift. Vissa inkörningsproblem brukar det alltid bli, men de är till för
att lösas. Fullständig genomgång av funktioner kommer
att hållas på oktobermötet.
Ladda även upp för klubbens sambandsuppdrag. En
hel del uppdrag ligger redan bokade inför hösten och
vintern.
Det var allt för denna gång. Vi höres!
73 de Lasse SM3RMH

Insändare
Skriv vad du tycker
Hej på er.
Här kommer ett litet upprop till klubbens medlemmar av stor vikt!.
Som ner kanske vet så har Lasse
föreslagits av mig som ny DL3 och han
har även sagt ok till detta.
Valberedningen har även noterat
detta och tagit Lasse som sitt förslag.
Nu har klubben i Sundsvall föreslagit sin kandidat för de tycker att DL3
rollen ska ligga kvar det området som
det har varit de senaste 30 åren.

Rörtransciever typ DRAKE TR-4C eller Cw,
HW-101, eller liknande.
SM3YNZ Claes Gunnar Larsson Tel:026197652,
070-3370963

Gamla kristallmottagare köpes.
SM3MGU/Charles tel: 026-18 31 69

Radiosamband
Samband i Torsåker

Lördagen den 4 september har vi radiosamband i
Toråker. Det blir 2 gånger 3 sträckor med start vid
Tors Loge.
Vi är tacksam för anmälan snarast möjligt, antingen via klubbens hemsida, mejl eller telefon till
SM3NTA / Ove, 0297-106 40.
Välkomna att vara med på ett radiossamband i
härligt sensommarväder.
Ove / SM3NTA

stöd av gänget från Gävle med om- via ett antal personer med fullmakter
nejd?
från så många som möjligt och rösta
fram Lasse om fler än jag tycker att
Vad vi kan göra då innan DL3 mötet han borde passa som DL3.
som skall vara i Sundsvall (lustigt nog)
och där motkandidatens förslagsstälNåväl hoppas att vi kan ta upp denlare vill hålla en omröstning vem som na fråga på vårt nästa månadsmöte
skall föreslås till SSA årsmöte 2005 och se vad som händer.
som ny DL3.
Vill ni veta motiveringen varför jag
Jo vi kan dels skicka in som klubb/ nominerade Lasse så hör av er till
klubbar i detta område separata nomi- mig.
neringar till valbredningen att vi ser
Lasse som vår kandidat i vår del av
73 på er med en förhoppning att ni
SM3.
stöttar Lasse!

Är det fler än jag som vill bryta den
Men vi kan även ta oss till mötet
trenden och se Lasse som DL3 med den 2/10 i Sundsvall personligen eller

SM3LEI/Kjell
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Radiosamband
Rapport från Rally SM Falun

Lördagen den 21:a augusti genomfördes rallytävlingen Bilmetrorallyt, tillika SM deltävling, i skogarna
runt Falun. Totalt deltog 34 operatörer varav 13 från
GKA.
Falu Radio Klubb – SK4AO stod som huvudarrangör
för sambandet och GKA bistod med operatörer och
diverse utrustning.
Vid sambandet användes Falurepeatern för säkerhetssamband och GKA:s crossbandlänk för tidrapportering.

Plottningen av föråkarbilarnas positioner visades på filmduk från en bildprojektor i RescueControll.
Foto SM3RMH / Lasse

Inga allvarliga incidenter inträffade och sambandet
flöt på bra.
Vi tackar alla operatörer för en superbra insats!
Lasse / SM3RMH

Sedan sist

Jack / SM3TGM medverkade med sång och musik
på vårsäsongens sista månadsmöte. Som vanligt blev
det uppskattat. Vi tackar Jack för uppträdandet.
Mats / SM3EMJ

Föråkar– och säkerhetsbilar visades också på filmduk
med projektor kopplad till datorn.
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