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SSA årsmöte 2007?
På det senaste månadsmötet diskuterades frågan om vi ska arrangera SSA:s årsmöte 2006. Mötet enades dock om att ska man arrangera årsmötet så kan det ske tidigast år 2007.
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?
På månadsmötet den 2 mars kan vi få reda på hur stort och jobbigt ett sådant arrangemang kan bli, då
Anders, SM4VZK, berättar under rubriken: Projektet inför SSA:s årsmöte år 2004 i Borlänge
GKA:s styrelse gm. Lars Nygren, SM3RMH

Månadsmöte

onsdag 2 mars 2005
klockan 19.00
på
Kristinagården

Andreas, SM4VZK, berättar under rubriken:
Projektet inför SSA:s
årsmöte år 2004 i Borlänge
Kaffe serveras

Månadsmöte
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Kristinagården
Stor vårauktion
Kaffe serveras
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Ordförandens rader
SM3RMH, Lasse
Snö. Till slut kom den vita varan ner. Tänk
vad kul man ha med snö. Framför allt att skotta den från ena hörnet till det andra. Hur det
än är så lyser det upp tillvaron i mörkret.
Kul initiativ av SM3WEO och SM3RNN att
bygga en fyr på 10 meters-bandet. Bra signaler är rapporterade från både England och
Tyskland.
Nu har vi dragit igång kursen och det medför
ett gäng nya medlemmar till klubben. Vi får se
till att följa upp med ytterligare utbildningar.
Även en vidareutbildning av nya och gamla radioamatörer kan vara på sin plats. Det finns
mycket vi kan göra för att öka aktiviteten i
klubben. Kom gärna med idéer och synpunkter.
Jag vet att Fieldday-gruppen planerar för aktiviteter till våren. På senaste styrelsemötet diskuterades det om att köra ”IARU:s region 1 fieldday” i september. Och givetvis ska vi göra
det. Vi får ragga ihop ett tält och åka ut och
campa på något lämpligt QTH.
73 de Lasse SM3RMH

TILL SALU

Teknikkurs
- Nu är det dags!
"Radioteknik för amatörradiocertifikat"
Kursen körs som en så kallad Weekend-kurs.
Det innebär att vi kör den i två etapper.
Kursdatum etapp 1: 26 - 27 februari.
Plats: Sandviken, Stigen, i Dykarklubbens lokal.
Kursdatum etapp 2: 12 - 13 mars.
Plats: Gävle, Runstensvägen 41 i Södra Bomhus.
Tider: 09.00 - 17.00, alla fyra dagarna.
Anmälan till: info@sk3gk.net

Söker för en äldre ham-kollegas räkning äldre rig av märket
GELOSO.
Han har inte själv internet, varför jag lovat förmedla ev kontakter.
Det han söker är: Mottagare G209R, och sändare G212TR.
Har du något av ovanstående (eller kanske annat GELOSO)
kontakt:
Claes Gunnar Larsson/SM3YNZ, tel 026-197652 - 0703517652
eller e-post: cegel@hem.utfors.se

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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Catalinan sköts ned av ryssarna 1952, men besättningen klarade sig.

Sedan sist

Fot: Pressens bild

Paul Eriksson som var med om Catalinakatastrofen
1952 berättade om flygintermezzot över östersjön. Ett
mycket intressant föredrag.
SM3EMJ, Mats
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