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Lyckad kurs

Lennart, SM3MTF, var en av lärarna på amatörradiokursen som nyligen avslutades.

Vårauktion
Onsdagen den 6 april äger den sedvanliga
vårauktionen rum. Var noga med att märka dina prylar så att vi vet vem det är som
säljer. Tänk på att det du inte får sålt måste du ta hem igen.

Organ för Gävle Kortvågsamatörer

Årgång 11
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Månadens ros

Ordförandens rader
SM3RMH, Lasse
Nu börjar våren komma, dock något försenad.
Ljusare dagar och varmare.
SSA:s årsmöte i Karlsborg går av stapeln den
15 – 17 april. Undertecknad kommer att finnas
på plats. Vad jag vet så har inte ett enda förslag
eller någon motion lämnats in till årets möte. Vi
får räkna med ett snabbt möte med andra ord.
SM3WEO Micke, har knåpat ihop mönsterkortsatser till pejlmottagarsystem.
Ett perfekt instrument att jaga oidentifierade
radiosignaler med. Tre system är under byggnation, varav ett är driftsatt. För den som är intresserad, kontakta gärna Micke och få mer information om projektet.
Nej nu är det hög tid att damma av portabelriggarna och göra sig klar för vårens övningar. Vi
ses och höres!
73 de Lasse SM3RMH

Jag vill ge en ros till alla klubbmedlemmar som ställer
upp vid radiosambanden.
Jag kunde från sjuksängen i lugn o ro följa trafiken
den 5:e och 6:e mars. När jag inte själv var inblandad,
märkte jag tydligare lagandan och det engagemang att
lösa uppgiften, som omfattade alla ute på sträckorna
och på HQ.
En speciell ros med ett stort tack, skickar jag till
SM3NTA/Ove och den ”stab” han har omkring sig.
Ove har ett jättejobb inför alla rallyn med kontakter,
planering och förberedelser.
Ove gör f.ö. sitt elfte år som sambandsansvarig.
Och var och en av er andra har sitt specialområde,
inte minst SM3MTF/Lennart, med sambandsvagnen.
Inga fler nämnda, och ingen glömd. Ni vet ändå vilka
det är!
Slutligen:
För en gammal uv känns det uppmuntrande att notera hur sambanden utvecklats från den blygsamma
starten hos Skidkamraterna för 25 år sedan.
Extra roligt är det att se alla ”ungdomar” som engagerar sig. Som dessutom tillfört nya ideer och infört
nya tekniker. Imponerande!

SM3CLA / Karl-Olof

Sedan sist
Andreas, SM4VZK,
berättade under rubriken:
”Projektet inför
SSA:s
årsmöte år 2004 i
Borlänge”.
Andreas
visade
och förklarade hur
man hade genomfört förberedelserna
i Borlänge. Det krävdes flera olika grupper och många som
hjälpte till för att få
ett lyckat resultat.
En mycket värdefull och intressant
redogörelse.
Ove, SM3NTA

Radiosamband
Säsongens första omgång är över. Den avslutades i Skutskär söndagen den 6 mars där 12 radiooperatörer såg till
att sambandet upprätthölls. Dagen före, lördagen den 5
mars, var 18 radiooperatörer igång i skogarna ovanför Järbo, flera var med båda dagarna.
Lördagen före, den 26 februari, var 21 radiooperatörer
igång i nästan samma område.
Från början skulle det vara 6 st radiosamband perioden 8
januari — 5 mars, men eftersom vintern dröjde med sin ankomst så tvingades 3 arrangörer att ställa in och 2 att flytta
sina tävlingar, endast en tävling genomfördes på ordinarie
datum.
Nu skulle man kunna tro att sambandssäsongen är över,
så var det förr i tiden, men det är den inte. Skutskärs MS
har aviserat om en tävling i april, en tävling kommer troligen
i hoforstrakten i maj/juni och till Torsåker far vi nog till i början på september. Den berömda sambandspizzaaftonen
kanske kan ske en skön septemberkväll i år? Vi återkommer
om detta.
Sandvikens MS tackade alla medverkande, bl a Gävle
Kortvågsamatörer, i en annons i gävletidningarna veckan
efter tävlingen och Järbo MS har skrivit ett tack på klubbens
hemsida. Vi i sambandsledningen tackar också alla som
hjälpt till.
Ove, SM3NTA, e u

3

Lyckad kurs!
Nya sändaramatörer blev till!

Arne, SM3FKL, Rolf Rosqvist samt kursdeltagare.

GKA:s kurs ”Bli – Sändaramatör” lockade 9 tappra orädda
elever till två helgers pluggande
under februari och mars månad. Efter att ha inväntat
kursmaterial från SSA, så
kunde vi komma igång med
utbildningen av nya amatörer.
De nio elever som anslöt
sig till kursen kom från Gävle
(2 st), Sandviken (5 st) och
Avesta (2 st). Av dessa så
har sju stycken skrivit prov
och klarat detsamma. Två
deltagare har ännu inte skrivit provet (i skrivandes stund)
utan kommer att göra det inom
kort.
Den första helgen genomfördes den 26 – 27 februari i
Sandviken. Dykarklubben Carettas lokaler på Stigen, användes
för ändamålet. Första dagen
kämpade eleverna med teknikkapitlen Ellära, Komponenter
och Kretsar, samt reglements-
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kapitlen Bokstaveringsalfabetet,
Q-förkortningar och Förkortningar.
En dag som började redan

dare och Kablar & Antenner,
samt Internationella nödsignaler, Anropssignaler och Frekvenser.
Helg två genomfördes 12 – 13
mars i Gävle. Dag tre lästes resterande kapitel.
Dag fyra kördes en genomgång av samtliga kapitel för att
släta ut eventuella frågetecken.
Dagen avslutades med provavläggning.

klockan nio på morgonen och
avslutades klockan sjutton.
Som tur var, så hade vi en suverän kock i köket under alla
fyra dagarna.
Anders SM3PTP och co. fixade
nämligen till den utsökta maten.
Ett stort tack till honom och
hans medhjälpare i köksregionerna.
Under dag två så lästes kapitlen Radiomottagare, Radiosän-

Vi vill med dessa rader passa
på att tacka alla kursdeltagare
för visat intresse och välkomnar
dem till amatörradions roliga
hobby.
Vi som har försökt att leda
dem genom kurslitteraturen,
har varit SM3FKL Arne,
SM3MTF Lennart och SM3RMH
Lasse, samt SM3PTP Anders
som har hållit oss i liv med god
mat!
73 de Lasse SM3RMH
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Nya signaler
Kursdeltagarna klarade provet
SA3AES Rolf Rosqvist, Sandviken
SA3AFA Tommy Lundsten, Sandviken
SA3AFB Lars H Persson, Sandviken
SA3AFC Johan Runesson, Gästrike-Hammarby
SA4AEQ Joakim Nordén, Avesta
SA4AER Henrik Norenius, Avesta
SA7AEV Johan Sandahl, Jönköping

GKA:s e-post:
info@sk3gk.net

Månadsmöte
onsdag 6 april 2005
klockan 19.00
på
Kristinagården
Stor vårauktion
Alla tömmer sina schack (nästan)
Gör ditt fynd på auktionen
Alla tömmer sina spargrisar
Kaffe serveras
www.sk3gk.net

