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KALLELSE
Medlemmar i
Gävle Kortvågsamatörer
kallas till
ordinarie Årsmöte
onsdag den
1 mars 2005
i kvarterslokalen
vid Kristinaplan
Fråga om medlemskap i King Chulalongkorn
Memorial Amateur Radio Society med signalen
SI9AM kommer att behandlas på årsmötet.
Se sidan 3.
Organ för Gävle Kortvågsamatörer
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Ordförandens rader
SM3RMH, Lasse
Det blir aldrig som man tänkt sig. Däckad av illasinnad magsjuka vid senaste mötet, spolierade min plan att vara med på plats.
Hur som helst, så är det bara att se framåt. Ett upprop! Vilka
vill eller rättare sagt kan vara med på ett arrangemang som går
av stapeln den 11 och 13 maj?
Det gäller SJ:s 150 års jubileum och ett ”signalist” uppdrag.
Låter det spännande?
Det är nämligen så att torsdagen den 11:e maj kommer ett
jubileumståg att rulla från järnvägsmuséet i Gävle, ner till Stockholm. Övernattning ombord på tåget i sovkupé.
Under fredagen kommer det att vara samling vid armémuseum och därifrån gemensam kortege genom stan till Stockholms
central. Därefter följer tågresa till Krylbo, där ett läger upprättas
under eftermiddagen och kvällen. Under lördagen kommer det
att vara aktiviteter runt Krylbo station och det är här vi kommer
in i bilden. Tanken är att vi ska upprätta samband mellan stabstält och ytterligare ett par platser i lägret. Lägret kommer att
spegla tidsepoken 1939 till 1945 och vara bebott av runt 300
deltagare.
Vi kommer att få tidsenliga uniformer, samt mat och fika under alla dagarna. Resan är givetvis även den gratis. Möjlighet
finns att möta upp på fredag kväll om man inte har möjlighet att
vara med på tågresan.
Vi har även fått möjlighet att sätta upp ett militärtält med en
amatörradiostation och speciell jubileumssignal kommer att
användas.
Vi bör vara minst 8 operatörer som kan turas om i stabstält
och diverse andra sambandsplatser. Kan vi bli 15 operatörer, så
är det ingen match att fixa detta.
Anmäl ert intresse till mig så fort som möjligt!

Foto SM3NTA, Ove

Sedan sist
Stor vårauktion
Många glada medlemmar kom på auktionen
och köpte och sålde.
Tack alla säljare och köpare för ert bidrag på
438 kronor till klubben.
Mats, SM3EMJ

V erifikation

Nr …………….

Auktion
den 11 februari 2006

Det var allt för denna gång.
73 de Lasse SM3RMH

Samband

Omsättning

4 380 kr

Säljare (utom GKA) sålt för

4 380 kr

Inställda samband

Utbetalat till säljare

Mildvädret ställer som vanligt till det för tävlingsarrangörerna och oss.
Skutskärsratten som skulle gått den 4 februari ställdes tyvärr in på grund av mildvädret dagarna innan.
Rallknixen i Rörberg flyttades till den 26 februari.
Bessemerloppet äger rum den 17 februari.
Vinterpokalen går den 25 februari.
Gestrikekannan går den 4 mars.
Alla samband kan enbart genomföras tack vare alla
radiooperatörer som ställer upp. Stort tack.
SM3NTA, Ove

Resultat

Arvode 10 %, avrundat

438 kr
3 942 kr

Skänkt till klubben

KONTO

438 kr

KONTERAS

3250

Auktion

1010

Kassa

BOKFÖRT:
ATTESTERAS:
GRANSKAD:

0 kr

DEBET

KREDIT
438 kr

438 kr
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Rent a QTH. SI9AM Award
Inbjudan till medlemsskap
I juli 1999 bildades King Chulalongkorn Memorial Amateur Radio Society med signalen
SI9AM. Sedan dess har närmare 50 000 kontakter genomförts. Gästoperatörer och besökare har kommit från Sverige, Norge, Finland,
Tyskland, Frankrike, Italien och Thailand.
Syftet ät att erbjuda radioamatörer som besöker den thailändska paviljongen att på
plats kunna köra amatörradio med specialsignalen SI9AM. Eller kanske tvärt om, den som
gästar SI9AM kan också besöka paviljongen.
Föreningens medlemmar är klubbar, inledningsvis från Jämtlands och Västernorrlands
län.
Under 2005 har vi bestämt oss för att erbjuda även övriga klubbar i SM3 att bli medlemmar. En fråga som ytterligare aktualiserades
när Lars, SM3RMH, blev DL för SM3. DL3 är
enligt stadgarna ständigt ledamot i styrelsen
för SI9AM.
Vi erbjuder nu klubbar inom SM3 som ännu
inte är medlemmar välkomna till ett medlemskap i SI9AM. Medlemsavgiften är dels en
engångavgift vid inträdet, 500 kronor och från
och med 2:a medlemsåret en årlig avgift om
för närvarande 5 kronor för varje klubbmedlem.

Varmt välkommen till den nya besökstationen i Utanede, SI9AM.
QTH ca 200 meter från den
Thailändska paviljongen. I samma
byggnad finns möjlighet till övernattning till en billig penning.
Besöksstationen invigdes officiellt den 19 juli 2000, i samband
med det årliga firandet av King
Chulalongkorndagen.
Alla sändaramatörer är nu välkomna att på plats köra radio
med signalen SI9AM.
http://www.si9am.se/
Förutom gemenskap och gläd- SM3FJF, Jörgen, telefon 060je över att kunna tillhandahålla
en station i en speciell miljö och 313 25 eller med e-post jormed en unik signal får medlems- gen.norrmen@telia.com
klubbens egna medlemmar använda SI9AM till ett rabatterat
73 och välkommen till SI9AM
lägre pris.
Lars Aronsson, SM3CVM
Frågor? Välkommen att höra
Ordförande för King Chulalongkorn
av er till undertecknad eller till
SM3RMH, Lars, telefon 070-251 Memorial Amateur Radio Socitey.
Telefon 063-850 09 eller e-post
02 99 eller med e-post
info@si9am.se alt. sm3cvm@ssa.se
sm3rmh@sk3gk.net eller
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