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Festbilder från GKA 60 år

Festfoton SM3VRO och SM3NTA

Organ för Gävle Kortvågsamatörer
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TILL SALU
Ordförandens rader
SM3RMH, Lasse
Hej!

4 elements beam för :
14 – 18 – 21 – 24 - 28 MHz
från SM3EP:s dödsbo, säljess
genom SM3CLA (64 27 19 )
Pris: 1500 kronor

Någon kanske har läst i forumet på hemsidan där
jag ifrågasatte klubbens vara eller inte vara.
Många reaktioner har inkommit och de flesta i positiv riktning.
Kläm fram förslag och idéer om hur ni vill att klubbens verksamhet ska se ut.
Detta hjälper oss i styrelsen att arbeta i rätt riktning.
En del kanske upplever det hela som gnäll, men det
är inte min mening att klaga, utan att få fram fler kreativa förslag på verksamhet.
I övrigt så har hösten varit fin. SM3-mötet i Östersund lockade ett 40 tal deltagare. De flesta från hemmaklubben JRA, men även delegater från Sundsvall,
Sollefteå och Gävle fanns på plats.
Ser fram emot en bra höst och hoppas att vi ses och
hörs!
73 de Lasse SM3RMH

GAMLA TIDNINGAR
Gösta/SM3EP efterlämnade en mängd gamla
QST, CQ och QTC. Närmare bestämt fyra
banankartonger !
De finns f.n. hos SM3CBR. De kommer senare att förvaras hos SM3HAD/Hans-Göran,
som blivit vår ”bibliotekarie” för gamla radiotidningar.
Är du intresserad av att ta del av dem, så hör
snarast av dig till Dick (14 67 43) och senare
till Hans-Göran (0290-40314)
SM3CLA

Auktion
Många köpte lite prylar

Digitala problem
Fler kanaler på gott och ont
Så blev det dags att ställa in
boxen och hos mig gick det
utmärkt med god signalstyrka från den gamla gitterantennen. Hos min syster
halvannan kilometer bort
blev det problem direkt trots
en ny antenn med 16,5 db
förstärkning.
Höjning från gaveln till
skorstenen hjälpte inte. Vi
fick in TV 4 men inte SVT.
Höjde till 6 meter och fick in
SVT men inte TV4. Det är
olika signalstyrka på kanalerna, eller muxarna som det
heter nu. Lånade hem en
antennförstärkare och fick
upp nivån godtagbart.

Nu tog jag hem en förstärkare som placerades direkt i
antennen på 13 db och
kopplade ur den lånade förstärkaren. Då blev det skjuts
och vi tog ned antennen till
3 m över skorstenen igen.
Efter lite vridande så har
min syster nu alla markbundna kanaler.
Antennen som jag satte
upp kommer från Telesté
och har benämningen DAT45. Den har anslutning med
F-kontakt direkt i antennen
och behövs det en förstärkare så byter man själva dipolelementen med ett klick.
SM3NTA

Foto SM3ACI

Det var förhållandevis ett ”litet” antal prylar
som såldes på klubbens senaste auktion. Det
mesta kom från EP:s dödsbo. Som vanligt var
CLA auktionsförrättare med den äran, vilket vi
tackar för. Resultatet för klubben blev 609 kronor och vi vill speciellt tacka de som hade prylar med och skänkte en del av sin vinst till
klubben.
SM3NTA
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SM3-möte i Östersund
Jemtlands RadioAmatörer fyller också 60 i år
Lördagen den 8:e oktober genomfördes höstens SM3-möte. Platsen var
Campus, dvs högskolan i Östersund.
Mötet inleddes med en DVD-film/låt
med The Eagles.
Lasse SM3CVM hälsade samtliga 39
deltagare välkomna och lämnade
över klubban till SM3RMH som öppnade mötet.
Diverse rapporter från IARU:s
möte, samt val av valberedning
genomfördes. I sanningens namn
så kunde vi inte fullfölja valet av
samtliga valberedare. Y-läns plats i
valberedningen står tom och kommer att väljas vid vårmötet i Sundsvall.
Före lunchuppehållet genomfördes
en jubileumsfrågesport, arrangerad av
Jemtlands Radioamatörer – JRA.
Vinnare blev Jörgen, SM3FJF. Priset
var ett Storsjöodjur i trä.
Efter en utsökt lunch hos Carlsunds
krog, så öppnades mötet igen med
ytterligare en DVD-film/låt med The
Eagles. En presentation av klubbarnas
verksamhet i distriktet gjordes och
diverse frågor diskuterades.

Som avslutning av mötet kördes ytterligare en film med The Eagles. Anledningen till denna DVD, är att en av
medlemmarna i The Eagles, Joe
Walsh, är radioamatör.

Foto JRA:s
hemsida

JRA fyller, precis som Sundsvalls Radioamatörer och GKA, 60 år i år. Med
anledning av detta ordnade JRA en
bankett på kvällen, med en mycket
god Filé-buffé.
Ett mycket lyckat möte tycker vi som
var där!
73 de Lasse SM3RMH och Robert
SM3WWO

Böcker och
tidningar
Vet du att Gävle stadsbibliotek
har två ex av ”The ARRL Handbook for radio
communication”?
Nämligen årgångarna:
2003
och
2005. De står
på hylla: Pcj
Låna dem så
det syns i statistiken att vi är
intresserade !
De kommer troligen att köpas
in vartannat år.
----------------ooooooooooo-----------Jag har lämnat in ett prenumerationsförslag till biblioteket på
tidningen: ”QST” (=USA:s motsvarighet till QTC)
Det skall behandlas vid nästa
inköpssammanträde” meddelar
bibliotekarien Hans Blomqvist
SM3CLA
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