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Information om nya läroboken
”Bli Sändaramatör”
Under mars månad 2004 påbörjades revideringen av respektive kapitel i läroboken
”Bli Sändaramatör”.
Följande personer har tagit hand om olika avsnitt eller varit med som sakkunniga och
korrekturläsare:
SMØAOM Karl-Arne, SMØFDO Lars, SMØJZT Tilman, SMØSMK Gunnar, SMØXLP
Ray, SM3CER Janne, SM3CWE Owe, SM3FJF Jörgen, SM5KUX Sigge, SM5XW
Göran, SM6CTQ Kjell och SM7EQL Bengt.
Revideringen av respektive kapitel blev klart under juli månad. Därefter har sidbrytning och layoutarbete påbörjats av SM3CER Janne och SM3FJF Jörgen. Detta arbete är ett millimeterhantverk sida för sida, spalt för spalt. Hittills är 17 kapitel färdiga av
totalt 20. Dessutom tillkommer revidering av övningsfrågor, förord och omslagssidor.
Den 22 september 2004 kom PTS med en ny föreskrift för amatörradioverksamheten.
Det innebär att två avsnitt i reglementsdelen nu måste skrivas om.
Ny beräknad tidsplan för leverans av den reviderade läroboken enligt följande:
SM3CER och SM3FJF försöker hinna med att färdigställa tryckfärdigt material för
tryckeriet till den 10 november. Därefter vill tryckeriet ha två veckor på sig för tryckning och leverans till SSA:s kansli.
Vi räknar med att boken skall
vara klar för leverans den
1 december 2004.
Pris på nya utbildningskassen
Fram till årsskiftet erhåller Du SSA:s utbildningskasse till samma pris som tidigare,
230 kronor. Efter årsskiftet kommer utbildningskassen att kosta 290 kronor styck.
Från SSA:s hemsida www.ssa.se

Information om nya föreskriften

Den nya föreskriften för amatörradioradio, PTSFS 2004:8, är nu på väg från trycket. Den
träder i kraft den 1 oktober. Som nästa steg kommer PTS ta beslut om att tilldela SSA prefixserien SA för anropssignalen som skall anges på certifikatet. SSA beräknar att de första
certifikaten med SA prefix kan utdelas under den andra halvan av oktober.
Från SSA:s hemsida www.ssa.se
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Ordförandens rader

SM3RMH, Lasse

Radiosamband
Dags att se över utrustningen

Dags att summera sommarens radioäventyr. Blev
det några QRP-utflykter? Har nya antennerna kommit på plats?
Jag antar att det som vanligt blir vinterjobb på
isiga tak och mörkret som hjälpande hand.
Besökte de nordliga regionerna av SM3 i början
på oktober. Jag och Anders SM3EYD, åkte till
Sundsvall och SM3-mötet. Bra uppslutning, ca 30
SM3:or hade samlats och det blev en lyckad dag.
Verksamhetsplan för GKA. Ja det är vad styrelsen
arbetar med just nu. Lite fart under galoscherna är
inte fel och nog tror jag vi kan få lite aktivitet i den
här delen på SM3-distriktet. Vi återkommer med
mer information på klubbmötena.
Någon som kommer att köra eller har kört CQWW
testerna? Berätta gärna om det i en artikel här i
Kallelsen.
Håll slutstegen varma!

Så här har det sett ut på tidigare sambandsträffar
Foto SM3NTA, Ove
Nu är det dags för dig som är radiooperatör i sambandsgruppen att se över utrustningen. Det är bara ett par månader kvar nu till nästa års första samband.
Vi kommer att kalla till en sambandsträff i november och
vi hoppas att så många som möjligt kan komma.
Vi har fått följande samband nu:
—Lördag den 15 januari 2005: Bruksrundan, Hofors
—Lördag den 22 januari 2005: Vinterpokalen, Sandviken

73 de Lasse, SM3RMH

Kallelse skickas separat.
SM3NTA, Ove

Nästa månadsmöte
”Ragge” berättar
SM5DIC, Ragge, berättar om sina äventyr ute i världen.
Ragge är känd av de svenska radioamatörerna genom sitt arbete för Räddningsverket i Karlstad, där han fått möjlighet att köra
radio från många länder i Afrika.
Han besökte oss första gången 1965 och berättade om son FNtjänst i Kongo.

Foto från Experimenterande Svenska Radioamatörers hemsida, www.esr.se
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Klubbens historia, del 1
Källa: Protokollen från 1945 och framåt samt pressklipp ur lokalpressen
1945

Gävle Kortvågsamatörers konstituterande möte ägde rum den 22 oktober 1945. Man valde då följande
interimistiska styrelse: Ordförande SM3UT, H.W. Strömberg. Sekreterare SM3RN, Sven Bernholm. Kassör
A.Hedström. Ledamot G.Eriksson. Ledamot Stephan Ström. Suppleanter K.G.Lindqvist och SM3EP Gösta
Westerlund. Revisorer Nils Olsson och S. Klang.
Medlemsantalet vid årets utgång var 47. Två månadsmöten har ägt rum och dessutom 14 morseövningskvällar med 13 deltagare. Intresset för CW-kursen minskade och den 10 december inställdes den
för att eventuellt återupptas efter årsskiftet. Radiotidningen QTX antogs som organ för föreningen och
dessutom beslöt styrelsen att utge ett medlemsblad kallat QRV?, vilket skulle utkomma när behov förelåg.
Från klubbens hemsida, www.sk3gk.net

Sedan sist
Rolf Rosqvist berättade för oss om HiFi-utvecklingen under 19-talets senare hälft. Vi tackat Rolf för ett
mycket underhållande intressant framförande.
SM3EMJ/Mats

Till salu

För SM3BCV:s dödsbo säljes massor av prylar. Bl.a. en kortvågsbeam inkl. rotor, Oscilloskop, Ten Tec Pegasus Modell 550(=PC-styrd transceiver), Slutsteg:YAESU FL-2100B, HP Signalgenerator, SWR-meter
50/500Watt, Nätaggregat 12V/22Amp m.m.
Hänvändelse till SM3CLA / Karl-Olof 026 - 64 27 19
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