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Inbjudan

GKA firar 60 år och bjuder upp till fest!
Boka in lördag den 22 oktober. För då är nämligen Du, tillsammans med respektive,
bjuden på Gävle Kortvågsamatörers 6060-års fest!
Vi firar jubileet tillsammans med god mat, dryck och underhållning.
Var?
I Överhärde Bygård (gamla IOGT) mitt i Överhärde mellan Gävle och Sandviken.
Transport till och från festen ordnar Ni själva. Busshållplatser finns i närheten av bygården.
Se karta nästa sida.
Pris?
Priset är endast 120kr per person, och inkluderar då buffé (inkl. 1 öl/ 1 glas vin eller läsk),
kaffe och kaka samt underhållning.
Från buffén kan bl.a. nämnas: potatisgratäng, grillad kyckling, rostbiff, lax, sallad mm.
Dryck kommer att finnas för försäljning till självkostnadspris (öl, vin och läsk).
Självklart kommer jag, hur anmäler jag mig?
Anmälan sker till SM3WWO Robert enligt nedan, senast söndagen den 9:e oktober.
oktober
OBS! Anmälan är bindande.
Betalning (i jämna pengar) sker på plats.
För att festen ska bli av krävs att vi blir minst 40 personer.
Anmälan till SM3WWO Robert på:
Telefon: 07060706-85 45 22 eller via E-post på: sm3wwo@sk3gk.net
Vid anmälan via e-post; ange namn, telefonnummer samt önskad dryck (öl/vin/läsk/lättöl)
SENAST söndag 9:e oktober!

Välkommen önskar styrelsen gm. SM3WWO Robert.

Organ för Gävle Kortvågsamatörer

2

SÄLJES:
Ordförandens rader
SM3RMH, Lasse
Då har vi visat upp oss för allmänheten. Ja det vill säga, vi
gjorde en reklamgrej för amatörradio vid järnvägsmuseet.
Mycket kul evenemang, där vi kommer att deltaga vid fler
tillfällen. Se separat reportage!
Vad har oktober att bjuda på då? Jo en hel del! KRIS-05,
Månadsmöte, SM3-möte och Jubileumsfest. Kalendern
blir full. Kanske blir svårt att hinna med allt.
SAC-testerna har passerat och vad jag förstår, så ställde
solen till det med condsen.
Häftiga soleruptioner, så pass häftiga att det var de kraftigaste sedan 1992.
Detta medför ökad aurora-aktivitet. Passa på att köra 2
m och 70 cm!
Ha det gött i höst!
73 de Lasse SM3RMH

Sedan sist
Vi fick lyssna till Staffan
Gräns från Vägverket
som berättade om hur
nya sträckningen mellan
Gävle och Stockholm
kommer att se ut om
något år. Utsättningstekniken idag jämfört med
hur den varit tidigare ser
också helt annorlunda
ut. Idag används diverse
tekniska hjälpmedel, bl
a satellitnavigering och
datorer på schakt– och
grävmaskiner.
Vi tackar Staffan Gräns
för ett intressant föredrag.

SM3EMJ, Mats

Materiel efter SM3EP som kommer att säljas
vid auktionen:
(Angivna priser är utgångsbud)
Nätaggregat (Professionellt bygge) 13,8V/20A
[400kr]
HEATHKIT SB-102 (Inkl.hemb. nätagg.)
(Sändardelen ej helt OK)
[700kr]
K W Electronics: ”E-ZEE MATCH”
[500kr]
Geloso- VFO
[100kr]
Slutsteg f. 28 Mc ( EL509 och 4 x 12JB6A)[300kr]
2st Antennavst.-enheter (Hembyggen) [100kr/st]
-------------------------oooooooo--------------------------Nedanstående kommer INTE att finnas med
vid auktionen. Seriösa spekulanter kan höra
av sig till undertecknad.
FRITZEL Beam: FB 53
PKW Beam, 4 element
18m mast + rotor + beam : TH3jr
Drake TR 7 inkl. nätaggregat
Drake TR 7 inkl. nätaggregat
Drake TR 4 inkl. nätaggregat

[2000 kr]
[1500 kr]
(i Gårdskär.)
(f.n. Defekt )

Från Järnvägsmuseedagen
PLYMOUTH VALIANT 1974

Foto SM3ACI, Steve

Du som har glömt att betala medlemsavgiften ombeds att snarast
betala den på
33 19 90-2.

[2500kr]
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Järnvägsmuséets Dag – 2005
Lyckat arrangemang med många besökare
Lördagen den 10 september, deltog SK3GK
på Järnvägsmuseets
Dag.
Robert, SM3WWO och
undertecknad, planerade och riggade på fredagskvällen.
Myggen anföll i svärmar, men det hindrade
inte oss från att få upp
antenner, partytält, mm.
Så kom då lördagen
med kanonväder och
massor med besökare. Närmare
5300 stycken!
Arrangörerna på museet hade räknat med 3000 besökare.
Vi är också nöjda med arrangemanget och kunde räkna in en hel
del nyfikna besökare i vårt tält.
Kanske en och annan ny medlem

Hitta till
festen

Den 21 oktober 1945 bildades GKA. Det firar vi med en
fest där klubben subventionerar medlemmarnas kostnader.
För att minska kontanthanteringen så får du gärna betala i förväg på mötet den 5
oktober. Kontant betalning
även här.

Du får också betala på
33 19 90-2.
Sista inbetalningsdag är då
måndag den 17 oktober.
SM3NTA, Ove

Vi kamperade ihop med
Beredskapsföreningen,
FMCK, P10:s pansarmuseum, Bilkåristerna och
Valbo Veterantraktorförening.
Beredskapsföreningen
hade slagit upp ett tältläger med 3 st tält plus
stabstält,samt en PbTV
Sugga.
P10 hade med sig bl.a.
en pansarvagn M37, som
de tuffade runt med.
Museet hade flera olika
kommer att upptäcka vår fina hob- uppvisningar under dagen och ett
by!
och annat kanonskott ekade över
Ett flertal kända ansikten dök ock- området.
så upp i tältet.
Bland dessa fanns, SM3AGH, Bilder från dagen finns att se på
SM3AVQ, SM3RNN, SM3UYO, klubbens hemsida.
SM3VRO, SM3YNZ, SM3YBP,
SM3YBS, SA3AFC, mfl.
73 de Lasse SM3RMH
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Månadsmöte

onsdag 5 oktober 2008
klockan 19.00
på
Kristinagården
Stor höstauktion
Märk din grejor tydligt
Ta med det som du tror blir sålt
Kaffe serveras
www.sk3gk.net

