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SSA årsmöte 2006 ?
År 2006 firar Gävle Kortvågsamatörer sitt 60 års-jubileum, samt att det är 80 år sedan den första radioutsändningen från Gävle Rundradio (Gävle Radioklubb) genomfördes.
Det är också 30 år sedan SSA hade sitt årsmöte på Sandvikens Folkets Hus.
En tanke slog oss att det kanske skulle gå att genomföra ett SSA årsmöte i Gävle/Sandviken-regionen igen,
eftersom det finns en hel del jubileum att fira.
Ett sådant arrangemang kräver dock en hel del insatser från oss klubbmedlemmar.
Det första steget är att kontrollera om det finns intresse bland GKA:s medlemmar att arrangera ett årsmöte
med tillhörande bankett, utställning och olika föredrag.
Vad säger ni?
Vi tar upp frågan på månadsmötet den 2 februari, direkt efter ordinarie årsmöte.
Kanske kan ett beslut tas redan då?
GKA:s styrelse gm. Lars Nygren, SM3RMH

Organ för Gävle Kortvågsamatörer
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Ordförandens rader
SM3RMH, Lasse
Då har vi harvat av en månad av 2005 och beger oss in i
februari.
Naturen har tydligen ställt sig på tvären. När detta skrivs i
mitten på januari så lyser snön med sin frånvaro. Temperaturer som hör hemma i april och en av de värsta orkanerna
som drabbat södra Sverige passerade inte helt obemärkt
förbi.
Något vi kan lära av det är att alltid ha ett fulladdat bilbatteri tillhands.
Detta för att upprätta nödsamband. Telefon och elnätet i
stora delar av Skåne och Småland slogs ut och vägar
blockerades i flera dygn.
Det är i detta skede som vi radioamatörer kan hjälpa till
och upprätta samband med vår ypperliga utrustning. Vi i
GKA har ju den fördelen att vi kan ställa upp med en komplett sambandsvagn och tillhörande operatörer.
Nu är det dags för årsmöte och allt som hör därtill. Jag
hoppas att så många som möjligt dyker upp och gör sin
röst hörd.
Ha en skön vinter!
73 de Lasse SM3RMH

Sedan sist

Teknikkurs
- Nu är det dags!
"Radioteknik för amatörradiocertifikat"

Vi lyssnade återigen på Rolf Rosqvist som pratade
vidare om ljud och ljudupplevelser.
Vi tackar Rolf för en intressant kväll.
SM3EMJ, Mats

Kursen körs som en så kallad Weekend-kurs.
Det innebär att vi kör den i två etapper.

Samband

Kursdatum etapp 2: 12 - 13 mars.
Plats: Gävle, Runstensvägen 41 i Södra Bomhus.

Snöbristen har gjort sin stämma hörd.
Skutskärsratten och Vinterpokalen har flyttats till
februari.
Bruksrundan utgår.
Skutskärsratten beräknas äga rum den 12 februari.
Norbergsvalsen äger rum den 19 februari.
Bessemerloppet äger rum den 20 februari.
Vinterpokalen beräknas äga rum den 26 februari.
Gästrikekannan äger rum den 5 mars.
Endast en handfull radiooperatörer har anmält sig.
Välkommen med din anmälan redan nu.
Ove, SM3NTA

Kursdatum etapp 1: 26 - 27 februari.
Plats: Sandviken, Stigen, i Dykarklubbens lokal.

Tider: 09.00 - 17.00, alla fyra dagarna.
Anmälan till: info@sk3gk.net
Kursavgift: 500:- inkluderar läromedel,
lunch och fika vid alla fyra tillfällena, samt lokalhyra.
GKA bjuder alla kursdeltagare som ej redan är
medlem i klubben, på medlemsavgiften för 2005.
Provavläggning sista dagen.
OBS! SSA tar 300:- kronor i provavgift.
Denna avgift tillkommer alltså utöver kursavgiften.
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Söker du ny utrustning, Radio, Antenner eller andra tillbehör så kan vi erbjuda
detta. Vi levererar endast CE märkt utrustning från våra svenska generalagenter
för din trygghet! Vi följder respektive generalagents garantivilkor.
Hör av dej för att få just ditt pris.
Inbyten av begagnat kan ske så sänd in din förfrågan för ditt inbytespris.
På samtliga priser tillkommer frakt och postförskottsavgifter om inte annat anges eller avtalas.

Besök gärna vår butik för att att ha möjlighet att provköra önskedrömmen.
Och som vanligt kan vi leverera det mesta direkt från vårt välfyllda lager!

Välkomna till årsmötet
och ett intressant föredrag
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Årsmöte
onsdag 2 februari 2005
klockan 19.00
på
Kristinagården
Kaffe serveras

Därefter

Flygintermezzo i Östersjön
(Om Catalina-katastrofen 1952)
Paul Eriksson som var med berättar.
Välkomna
www.sk3gk.net

