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Vi är på samma plats som förra året men en helg senare
Nu är det dags att ladda batterierna och plocka fram antennerna till portabelriggarna.
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.
Klockan 12.00 till 14.00 har vi
bagagersrumsloppis (om någon
har nåt att sälja!)
Kl 14.00 har vi en föreläsning
om trafikteknik för kortvåg m,m,

Centrum
Campingplatsen
Wij trädgårdar

Under hela dagen kommer det
att finnas diverse riggar att titta
på så passa på och kom och titta.

Mot Sandviken

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.).
Ha en trevlig helg önskar Feeldaygruppen GKA
Ps Kolla på hemsidan om det blir några förändringar Ds

Organ för Gävle Kortvågsamatörer
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TILL SALU
Ordförandens rader
SM3RMH, Lasse
Då har vi harvat av ett halvår av 2005 och beger oss
in i sommaren.
Kom upp till Ockelbo den 17 till 19 juni och var med på
antenn-fielddayen.
Det brukar vara fart på idéerna hos klubbens fixare. Jag
tänker givetvis på Lennart MTF och Co.
Styrelsen hade möte den 22 maj hemma hos Mats EMJ
och planerade diverse olika aktiviteter till hösten.
Mer information kommer i septembernumret av Kallelsen och givetvis på klubbens hemsida.
Ha en skön sommar!
73 de Lasse SM3RMH

Radiosamband
Går i trakterna kring Bodås
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 0297-106 40 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.
Fram till pressläggningen fattas det fortfarande 4 radiooperatörer, hör av dig du också. Du får gärna höra av dig
även om du inte kan. Då slipper jag ringa till dig om jag
ändå blir tvungen att ringa runt.
SM3NTA/Ove

MSNMSN-tjänster
Chattjänst för alla med internet
Sedan förra numret av tidningen är det flera GKA:are
som har loggat in på min
MSN. Jag har nu 12 st inlagda.
Du kan ladda ned programmet från MSNs hemsida:

www.msn.se . Följ länkarna i
listan till vänster. Du kan
också köra MSN utan att
ladda ned programmet. Läs
mer på hemsidan.
Trevlig chattsommar.
SM3NTA/Ove

ICOM : IC-720 (KV-stn)
ICOM: IC-25E (144Mc FM-stn)
12V nätaggregat för d:o
SWR – meter
4-vägs koax-omkopplare

1000kr
1000kr
300kr
300kr
300kr

10el. kryss-yagi för 144Mc
5/8 på toppen av ovanst.
Rotor (Sky King) för ovanst.
Prisförslag: 2000kr
SM3ARM / Ture

Tel.: 026 – 16 78 30

TILL SALU
SM3EP:s tre antennmaster:
1st mast: 9 meter
1st mast: 6 meter (inkl. 1st GP: 18 AVQ)
1st mast med rotor, samt motor för fällning.
(Den sista finns uppmonterad i Gårdskär)
Hänvändelse till SM3CLA / Karl-Olof
Tel: 026 - 64 27 19

Sedan sist
SM3NJ visade film
Hans, SM3NJ, visade gamla videofilmer, bl a filmen
med Marve Fleksnes som
radioamatör.
Mycket trevlig kväll tyckte
vi.
SM3EMJ/Mats

Foton SM3ACI/Steve
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Säsongsavlutning på Trebo
Ligger efter väg 272 söder om Sandviken
Vi får lyssna till Gunno
Gunnvall som berättar underrubriken:
Östersjön under kalla kriget

Mot centrala Sandviken

Smörgås samt valfri dryck
serveras. I fjol betalade vi
50 kronor för förtäringen.
Observera att mötet är
framflyttat en vecka, till
den 8 juni.

Trebo Restaurang

Mot Årsunda
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Månadsmöte
onsdag 8 juni 2005
Observera datum!
klockan 19.00
på
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