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Antenner var temat på årets Field-Day i Ockelbo

Foto SM3WWO, Robert

Hur går vägbygge till nu för tiden?
Modern teknik ersätter gammal
Staffan Gräns från Vägverket berättar på höstens första månadsmöte

Amatörradions dag! 10/9
Se mer information på klubbens hemsida!
Organ för Gävle Kortvågsamatörer

2
Från forumet (www.sk3gk.net)

Ordförandens rader
SM3RMH, Lasse
Höstens vackra färger piggar upp mig. Sommaren
slank förbi med rejäl fart och som vanligt blir det ingenting gjort av det man planerat.
Av semesterns dagar, blev några riktigt bra trots allt.
Radioaktiviteten blev dock den lägsta på flera år. För
egen del beroende på flytt.
Nu har jag dock kommit på plats och antenn är monterad. Skönt att det blev gjort innan vintern i alla fall.
Höstens aktiviteter i klubben kommer att bli riktigt
roliga. Med raketstart nu i september och full fart hela
hösten, så kommer programmet att bli hyfsat späckat.
Vi ses och höres!

Sedan sist
Gunno Gunnvall berättade om radarövervakningen av Östersjön under 60-talet. Intressant
att se radarbilderna från
incidenten med det sovjetiska jaktplanet som
jagade det svenska chaterplanet och hela raden
av transportplan på väg
till Tjeckoslovakien vid
invasionen 1968.
SM3EMJ, Mats

Aktivera er
Dålig aktivitet på 2 meter
Aktivera er! Nu när konditionerna inte är så
väldigt bra på kortvågsbanden, så vill jag slå
ett slag för att alla som har möjlighet till aktivitet på de högre banden, aktiverar sig på dessa.
Det finns ju många som har riggar med SSB /
CW för 2 meter och 70 cm. Själv har jag nyligen stackat ihop 2 st.nioelementare för 2 metersbandet. Kör NAC och kvartalstesterna och
lämna in en logg (även om den är liten) så vi
blir många som visar att vi är aktiva i vårt om-

Echolink-nod
Hej, inom kort så kommer jag att sätta upp en Echolinknod i norra delarna av Sandviken på 144.650 simplex.
Den kommer att ha ett snabbkommando som gör att det
blir enkelt att koppla upp till den nya repeatern i Gävle.
Samma snabbkommando kommer även att fungera från
andra hållet (repeatern i Gävle).
SA3AFC, Johan
Mer finns att läsa på hemsidan.
Repeater på 434.825 i Gävle QRV
Den finns på 434.825 och har 2MHz MINUS skift.
Den går att öppna med 1750Hz ton som vanligt, eller
med 136Hz Subton.
QTH är Stigslund. På mottagaren finns just nu en 5,5 meter lång blindkäpp och på TX en 4 elements antenn riktad
syd-sydväst. Antennkonfigurationen kommer nog att förändras senare. Lyssnarrapporter mottages tacksamt här
på forumet.
Det finns även en länk mot R4 på Kungsberget. Den öppnas med DTMF ton 941# och stängs med 940#. OBS!
detta kan kommas att förändras inom kort.
Repeatern är kopplad till Echolink. Nodnummer är
242666. Det finns även lite andra funktioner, så som
Parrot och hjälp.
Vi som kämpade med att sätta upp den är SM3XIK Anders, SM0SVX Tobias och jag.
Är det några frågor går det bra att maila eller skriva här
på forumet.
SM3SGP, Gunnar
.
Mer finns att läsa på hemsidan.

råde. Det är viktigt att visa
att vi använder frekvenserna
om vi skall få ha dem kvar.
Man kan faktiskt köra ganska många QSO:n med en
liten 6 elements beam, om
man inte har plats för en
större. Jag hjälper gärna till
om det är någon som behöver hjälp att komma igång.
Skickar en bild på mina antenner som sitter ung. 20
meter över gräsmattan. Kör
så det ryker!
SM3UFF// Gerth
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Välbesökt Field Day
Många besökare på välbesökt Field Day
Ett 30-tal personer letade sig under lördagen
till GKA´s field day på Ockelbo camping.
Folk minglade, antenner sattes upp, nya riggar visades av Radio2U2 och föredrag hölls
om kortvågskörning, allt i det fina sommarvädret.
På kvällen tändes grillen, och några av deltagarna stannade kvar under kvällen och natten.

Det här är intressant
det, vet du, lilla gumman!

GKA´s Field Day-kommitté tackar för ett välbesökt arrangemang, som lär återkomma på
ett eller annat sätt även nästa sommar!
Ps. Fler bilder (i färg) från arrangemanget finner du på klubbens hemsida under rubriken
”Bildarkiv”. Klicka sedan på ”Möten”.
SM3WEO, Micke
SM3MTF, Lennart,
demonstrerar isolatorer typ Ballerina.
Passar utmärkt till
kaffe.

Foto SM3WWO,
Robert

SM3GKK, John med XYL.

Foto SM3WWO, Robert
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Radio 2U2 med Kjell ställde ut på Field Day i Ockelbo
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Månadsmöte
onsdag 7 september 2005
klockan 19.00
på
Kristinagården
Staffan Gräns från Vägverket kommer
hit och berättar om E4:ans nya sträckning mellan Gävle och Stockholm. Han
kommer bl a att berätta om de elektroniska positionerngsmetoder som används vid utstakningen av vägen.
Kaffe serveras
www.sk3gk.net

