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ÅRSMÖTE
onsdagen den 2 februari 2005
Handlingar kommer med nästa nummer

Välkomna

Sambandsgruppen har haft upptaktsmöte. 22 st glada
och entusiastiska sambandsoperatörer träffades.

Organ för Gävle Kortvågsamatörer
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TILL SALU
Ordförandens rader

SM3RMH, Lasse
Gott Nytt År!
Då har ett nytt spännande radioår inletts och det
är dags att starta året med en hel del spännande
aktiviteter. Samband, kurser, möten och massa
tester ligger framför oss.
Märkliga soleruptioner har medfört att kortvågskonditionerna varit som en berg och dalbana. Ena
dagen norrsken och släckta band och nästa dag
superkonds med kanonsignaler på de flesta banden. I och för sig så brukar det bli en del QSO:n på
2 m när norrskenet slår till.
Hoppas att jul och nyårshelgerna varit bra. Helgerna passerade snabbt förbi, knappt märkbara, då
det endast blev ett par extra lediga dagar. Därav
dåligt med tid för roliga experiment på frekvenserna. Hoppas 2005 ser bättre ut!
Ha det gott i stugorna!
73 de Lasse, SM3RMH

Höstauktionen gav 968 kronor.
Miniauktionen den 1 december gav 135 kronor, största
delen från prylar skänkta av SM7ULC, Johnny, från Jämjö.
.
Här nedan följer en sammanställning över årets auktioner
256 kr
1 011 kr
602 kr
290 kr
800 kr
200 kr
968 kr
135 kr
95 kr

Stationen, en SWAN 350 med nätaggregat, är provad och
fungerar på banden:
80, 40, 20, 15 och 10 meter. (Ej WARC)
Pris: 1500 kronor eller högstbjudande.
Intresserade skall höra av sig till SM3CLA / Karl-Olof
(Tel.:026 - 64 27 19, eller mail: sm3cla@sk3gk.net) senast onsdagen den 12 jan 2005 klockan 19.30.

TILL SALU

Bencher manipulator, svart platta, 1360 gram. 500 kr.
Rune, SM3FJA. Telefon 026-16 83 83.

Sedan sist

Auktioner

4 april
3 mars
7 april
5 maj
7 juni
21 juli
3 november
1 december
8 december

Till GKA har skänkts en transceiver av Birger / SM3AVF,
som är bror till SM3EP/Gösta.
Birger önskar att hela behållningen av försäljningen går
till GKA.

Miniauktion
Vårauktionen
Miniauktion
Miniauktion
Miniauktion
Restauktion
Höstauktionen
Miniauktion
Restauktion

Totalt fick vi alltså in 4 357 kronor. Pengar som kommer väl
till pass nu när de nya repeatrarna skall betalas.
Klubben tackar härmed alla bidragsgivare
SM3NTA, Ove, kassör

SM5DIC, Ragge, var här som så många gånger förut. På ett
som vanligt medryckande sätt berättade han om sina sambandsuppdrag. Vi tackar Ragge för en mycket underhållande
kväll och honom välkommen åter.
Mats, SM3EMJ

Radiosamband
Många tävlingar bokade
Följande tävlingar ska vi hjälpa till med nästa år:
Skutskärsratten, Skutskär, INSTÄLLD
Bruksrundan, Hofors, den 15 januari
Vinterpokalen, Sandviken, den 22 januari
Gästrikland Runt, Gävle, den 5 februari
Norbergsvalsen, Norberg, den 19 februari
Bessemerloppet, Sandviken, den 20 februari
Gestrikekannan, Järbo, den 5 mars
Vi hoppas att du som vill vara med själv hör av dig till
oss. Vi kan inte garantera att du får vara med annars.
Mer information kommer snart på hemsidan.
Sambandsgruppen gm SM3NTA, Ove
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Succé för adventskalendern
Många har öppnat luckorna på klubbens hemsida

Kursen flyttad
Läromedlen försenade

Eftersom läromedlen inte är
klara ännu flyttas kursen
fram till februari/mars.
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