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KRIS 04
Sambandsövning
Hej Alla glada!
Jag fick mail från SM3SZW idag angående KRIS 04.
KRIS 04 är en sambandsövning som kommer att genomföras i Sverige lördagen den
2:a oktober.
Här är informationen från Hinken:
Jag har en lite detalj som ligger mig varmt om hjärtat och det är samband som ni båda
vet.
Nu är det så att det ska genomföras en sambandsövning lördagen den 2 oktober kl
09.00 – 13.00 SNT.
Den är upplagd så att varje distrikt ställer upp med en SamBandsCentral(SBC) (SK3JR) ,
en LokalSBC (LSBC) i varje län och en station (stn) i varje kommun.
Vilka kan då vara med. Jo alla amatörer och även FRO medlemmar kan vara med, kravet
är att man kör max 100W, vi kan även använda oss av VHF inom eget län.
För att det inte ska bli alltför tungrott så tänkte jag mig att vi skulle bygga upp det enligt
följande inom SM3.
SK3BG tar hand om Y län rekryterar folk och fyller upp en LSBC
SK3GK tar hand om X län rekryterar folk och fyller upp en LSBC
SK3JR tar hand om Z län rekryterar folk och fyller upp en SBC
Jag vet att det är SM3 möte och det är inte tänkt att ta någon resurs därifrån, men det
kanske ändå finns en operatör i varje kommun som kan och vill vara med.
Hör av er till mig oavsett om ni tänker vara med eller inte, sprid gärna denna info vidare
om ni själv inte är intresserad men skicka då en kopia till mig så jag vet.
73 de
SM3SZW
Hinken
För er som kan tänkas vara med och bemanna Lokalsambandscentralen, kontakta mig snarast!
Likaså om du vill vara med och köra från hemkommunen.
SM3RMH, Lasse
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Ordförandens rader
SM3RMH, Lasse
Oj vad tiden går fort. Planeringen av vissa saker går
helt åt pipan. Ett exempel är repeatermontaget. När
kommer den igång? Redan nu, förhoppningsvis.
Att sitta och lyssna efter DX, eller jaga motstationer
febrilt i en test är ofta en bra syssla i höstmörkret.
Kanske, kanske kan den där rara ön, vad den nu heter, bli loggad och QSL:ad , med ett leende på läpparna. Det är en del i den så kallade ”Hamspiriten”.
En annan del, är våra aktiviteter inom GKA. Vad vore
klubbverksamheten utan eldsjälar som ordnar familjeträffar och fielddays. Det är kul att se åtminstone tre
av klubbens medlemmar dyka upp och delta på aktivitetsrundan den 11 september. Ytterligare två medlemmar anslöt senare på kvällen. Trevligt hade vi som
deltog!
Som sagt, ha en riktigt skön höst.
73 de Lasse, SM3RMH

Tisdagen den 14 september var SM3EYD, Anders, och
SM3RMH, Lasse, uppe på Kungsberget och körde 70cmtestet. De ses här vid Anders bil med uppriggad antenn. I
bakgrunden syns repeaterantennen (som också utnyttjas
av Teracom). Intresserade åskådare är Daniel och Daniel
som ska gå amatörradiokurs.
Foto SM3WWO, Robert
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Om du blir omkörd av den här bilen så är det SM3CLA, Karl-Olof, som tackar med hjälp av TACK-skylten som konstruerats av
SM7UCZ, Johnny Apell, från Jämjö (i Blekinge). Karl-Olof byggde ihop skylten och kan nu tacka alla bilförare som underlättar
hans omkörningar genom att tända skylten som också tänds på ett säreget sätt.
Foto SM3ACI, Steve

Familjedag på Stigen
Uppslutningen var så där...

Lördagen den 11:e
september, ordnade
klubbens fielddaykommitté en familjedag.
Klockan 15.00 startade en aktivitetsrunda,
bestående av diverse
kluriga frågor och praktiska prov. Lennart
SM3MTF hade snickrat
ihop dessa frågor och
tricks.
De tre tappra deltagare som ställde upp
och gick rundan, var
SM3GXG
Pelle,
SM3PTP Anders och SM3GXG, Pelle, sitter med vinstmuggarna framför sig.
Foto SM3RMH, Lasse
Daniel Hagström. Efter
viss möda med frågor-

na och de praktiska
proven, så korades
dagens segrare. Pelle
lyckades bäst och erhöll två kaffemuggar i
pris.
Kvällen
avslutades
med ”knytis” grillparty
hemma hos SM3MTF
Lennart.
Vi som deltog hade en
jättetrevlig kväll och
jag kan garantera att
våra hundar sov gott
den natten.
73 de Fredrik, Tarzan
och Lasse Nygren,
SM3RMH.
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Månadsmöte
onsdag 6 oktober 2004
klockan 19.00
på
Kristinagården
Rolf Rosqvist
kommer att berätta
om HI-FI
Kaffe serveras
——————————————————
Nästa möte den 3 november:
Stor höstauktion
www.sk3gk.net

