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Sedan sist
Auktion som gav överskott

— Släpp kabeln! Den ska vi auktionera ut!

—Nu håller du dig borta! Det kan finnas fler budgivare!
Foto SM3ACI/Steve

Som vanligt ledde SM3CLA auktionen på ett mycket underhållande sätt. Auktionen inbringade
1 027 kronor inklusive lotteriet med vinster skänkta av El-Komponent.
SM3EMJ/Mats

MSN på Internet — vad är det? Sidan 2

Ny repeater
Gunnar, SM3SGP, vill ha kontakt med oss
Inom kort kommer en ny repeater i Gävle att finnas med i SSAs repeaterförteckning. Den kommer
att heta SK3GW/R och finnas på RU9 (RU386),
434.825 med minus 2 MHz skift.
Driftsättning är beräknad om någon månad och
prov-QTH blir från samma QTH som SM3XIK/Llänken finns på nu, dvs 433.425 Stigslund. Senare
kommer den att flyttas till ett bättre QTH, och täckningen kommer att vara prioriterad för Gävle och de
Östra delarna av Gästrikland/Norduppland.
Den repeaterlogik som används är utvecklad av Tobbe
SM3SVX, och är baserad på en Linux dator med ljudkort.
Repeatern finns just nu QRV i Stockholm för provdrift
och täcker endast ett litet område runt Bromma. Det

som saknas för att flytta till Gävle är den del i mjukvaran som ska sköta en länk mot R4 (RV56), 145.700 på
Kungsberget. Den länken kommer att kunna aktiveras
med DTMF när man vill.
Hoppas någon är intresserad av att använda den nya
repeatern? Ni kan koppla upp till den redan nu via
echolink. På 433.425 tryck: 2# och sen 170060# för att
k o m m a
t i l l
S M 3 S V X - L .
Ni måste ha subton 136.5Hz aktiverad.
73 de Gunnar SGP

Organ för Gävle Kortvågsamatörer
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Månadens ros

Ordförandens rader
SM3RMH, Lasse
Hej alla glada!
Äntligen lite värme och sol. SSA:s årsmöte är avklarat och
inga större skandaler hände där.
Nu kommer en sommar och den kan man utnyttja till diverse radioaktivitet i buskarna.
Antennfieldday i Ockelbo, tester på 2m och 70cm och
IARU:s fieldday. Det finns som sagt en hel del att göra.
SSA:s årsmöte nästa år kommer att ske i SM2 land. Platsen är obestämd, men norr om SM3 är det i vilket fall som
helst.
Ska vi satsa på 2007? Det tycker jag. Nu har vi chansen
att visa vår del av landet och de aktiviteter vi har.
Fundera på det tills månadsmötet!
För övrigt så finns jag fortsättningsvis anträffbar på tel.nr.
070-251 02 99.
E-post: sm3rmh@sk3gk.net

Jag vill ge en ros till SM3EMJ/Mats för allt
arbete han lägger ner på att ordna program och
skaffa fram bra föredragshållare till våra meetings.
Han använder alla möjliga och omöjliga knep
för att finna en intressant person som kan
komma till oss. Bokförfattare, tidningsartiklar, radiokontakter och personer han träffar
i arbetet, ger honom uppslag. Han skyr inga
personliga besvär för att fullfölja uppgiften.
Exempel på detta är följande:
Till årsmötet hade han inbjudit Paul Eriksson
att berätta om Catalina-katastrofen.
Paul E. blev hämtad vid Gävle station av Mats.
Efter kvällens slut, skjutsade Mats hem Paul
till Täby, varefter Mats for hem till sig i
Enköping! Vid två-tiden gick han till sängs.
Samma var förhållandet när Bengt Beckman var
här och berättade under rubriken ”Kodknäckarna”
Han blev också hämtad vid stationen och skjutsad
till hemmet i Stockholm.
Allt detta för att vi andra skall få en intressant
föredragshållare att lyssna till.

73 de Lasse

MSNMSN-tjänster

I över 12 år har Mats sprutat ideer. Hur länge
kan karln hålla på med detta?
SM3CLA / Karl-Olof

Chattjänst för alla med internet
konversation med hjälp av
en webbkamera - det är nästan som att vara på plats
hos varandra! Man kan också skicka bilder och andra
filer till varandra.
Efter att undertecknad
skickade ett e-brev till de
medlemmar som har epostadress, så var det 3
stycken som loggade in redan samma kväll. Nu är vi 7
st GKA:are som MSN:ar med
varandra.
Här kan jag i realtid föra
över filer, bra för sambandsoperatörer som slipper
krångla med e-post. En nödvändighet är att ha någon
form av bredband.
Undertecknad kan du nå på
lig kan du starta en ljud- sm3nta@sk3gk.net.
konversation och prata med Bli MSN:are du också.
en kompis eller ha en videoSM3NTA/Ove
Vad är MSN? Frågar sig den
inte insatte. På MSN:s hemsida kan man lära sig det
mesta om tjänsten och ladda hem programmet.
Vad kan man göra i MSN?
Chatta snabbt med textmeddelanden - du kan till
och med skicka textmeddelanden till mobiltelefoner.
Om du vill vara mer person-

TILL SALU
GKA säljer:
Gåva från ex. SM3EP:
1 st fackverksmast. 9,2m (Triangel-sida)
med måtten: Foten= 50cm sida
Toppen=15cm sida
I toppen fäste för maströr.
4m (diam: 60mm)
2m (diam: 60mm)
PRIS: 500 kronor (eller högstbjudande)
Rör: 3,5m (diam: 35mm)
Dessutom säljes:
Ex. SM3EP:s fackverksmast (m.ä.)
(Triangel-sida) med måtten:
Längd= (c:a) 6m; Sida=20cm
I toppen: 1st 18 AVQ (ngt defekt)
Demonteras och bortforslas av köparen.
PRIS: 300 kronor (eller högstbjudande)
Upplysningar om ovanstående lämnas av:
SM3CLA/Karl-Olof 026- 64 27 19
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Field Day

Ny DL3

Sändaramatörer invaderar Ockelbo Lasse, SM3RMH, ny DL3
Nu är det dags att ladda
batterierna och plocka fram
antennerna till portabelriggarna.

kortvåg m m.
Under hela dagen kommer
det att finnas diverse riggar
att titta på så passa på och
kom och titta.
Radio 2u2 kommer att vara
där och visa nya riggar så
tag chansen att prova och
titta på nya riggar.
Vi kommer att köra radio,
diskutera och ha allmänt
trevligt hela dagen.
Kaffe och fikabröd kommer
att finnas.
Vi startar grillen ca 17.00
så ta med något att grilla
och ha en trevlig dag.
På söndagen så packar vi
ihop i lugn och ro när vi har
vaknat (om vi vaknar/reds.
anm.).

SK3GK har bokat plats I
Ockelbo camping den
17/18/19 juni.
Vi åker upp på fredag kväll
och börjar belamra alla träd
med antenner.
På lördag drar vi igång med
aktiviteterna så fort vi vaknat.
Ha en trevlig helg önskar
Klockan 12.00 till 14.00
Fieldday-gruppen GKA
har vi bagagersrumsloppis
(om någon har nåt att sälPs Kolla på hemsidan om
ja!)
Kl 14.00 har vi en föreläs- det blir några förändringar
ning om trafikteknik för Ds

Vi gratulerar SM3RMH, Lasse som valts till ny DL3 på
SSA:s årsmöte i Karlsborg.
Lasse säger att han inte tror
att det ska bli så arbetsbelastande men fler resor blir

Radiosamband
Vi ska hjälpa till vid en rallytävling med start i Hofors
och går söder och norr om
Bodås den 11 juni.
Jag har inte tid att ringa
runt till alla radiooperatörer. Jag vill att alla intresserade anmäler sig själva till
sm3nta@sk3gk.net eller på
telefon till mig. Sprid detta
till alla nuvarande och nya
sambandsoperatörer. Även
du som inte har varit med
som sambandsoperatör är
välkommen att höra av dig.
SM3NTA/Ove

MINIAUKTION
Vid mötet kommer två banankartonger koax från SM3EP att auktioneras ut.
73 de K-O / -CLA
Tack,
ElektronikKomponent,
för de skänkta vinsterna
till lotteriet.

det ju. Å andra sidan sett så
får ju Lasse träffa många
andra sändaramatörer vilket
ju är stimulerande.
SM3NTA/Ove

TILL SALU
Alinco
Radio: DX-70TH, kortvåg +
6 meter
Power Supply: DM-330MVE
Antenna Tuner: EDX-2
Allt i nyskick, aldrig använda, kartonger och manualer
Garanti kvar.
Nypris: 13180:Säljes för 10000:- + ev.
frakt
Jonas Norman SM5YBE
sm5ybe@ssa.se

Nästa nummer:
Utkommer den
26 maj 2005
Manusstopp den
17 maj 2005
Redaktör:
SM3EMJ/Mats
Telefon:
026-27 00 91
Layout:
SM3NTA/Ove
Telefon:
0297-106 40
Tryck:
SM3LEQ/Eric

Tidningens e-post:
kallelsen@sk3gk.net

Mikrofon
utan radio!

Postadress:
GKA
Box 78
801 02 GÄVLE
PlusGiro:
33 19 90-2
GKA:s hemsida:
www.sk3gk.net
Webbredaktör:
SM3WWO/Robert
GKA:s e-post:
info@sk3gk.net

Månadsmöte
onsdag 11 maj 2005
klockan 19.00
på
Kristinagården

På mötet kommer Hans,
SM3NJ, att visa gamla
godbitar ur videoteket.
Kaffe serveras
www.sk3gk.net

