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UPPSAGDA!
Den lokal vi använt vid våra meetings skall från i höst
användas av det ”Dagis”som huserar i våningen ovanpå.
Hej på er!
Är det någo
n mer än Ov
e, SM3NTA
som vill var
och mig
a med på b
e
r
e
dsskapståge
Krylbo den 1
t till
1 – 13 maj?
Hör i så fall
av

er till mig, s
narast!!!!!

Med vänlig h
älsning, Lass
e SM3RMH

Nästa månadsmöte
Vid mötet den 3:e maj kommer f. d. gävlegrabben
SM3CNN/Anders till oss.

Han är numera SM6CNN och du kan läsa om honom i QTC
nr 3 sid. 11
Hans ämne är: ”QSL-kort berättar”
SM3CLA
Det var längesen som vi publicerade QSL-kort här i tidningen. Du som har att
fint QSL-kort hemma, scanna in det och skicka det till kallelsen@sk3gk.net så
kommer det med som månadens QSL. Berätta gärna lite om kortet samtidigt.

Organ för Gävle Kortvågsamatörer
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Ordförandens rader
SM3RMH, Lasse
Hallå!!!!!!!! Var är alla? Jag trodde nog att intresset
var större bland medlemmarna att vara med på 150
års firandet av järnvägen i Sverige. Tydligen hade jag
fel.
Jag och Ove, SM3NTA kommer att vara med på tåget
till Stockholm och vidare till evenemanget i Krylbo.
Då är det snart dags för SSA:s årsmöte och eventuellt ett ”Nytt” SSA. Jag antar att de som är medlemmar har tittat på det utskick som gjordes med mars
numret av QTC.
Det är enligt min mening helt klart på tiden att SSA:s
styrelse minskas. Sen kan man väl diskutera styrelsens sammansättning. Den kanske inte passar allas
smak, men det är en bra start i alla fall. Vi får se hur
det blir.
Snart träder våren fram och fielddaygruppen har
samlat krafter under vinterhalvåret.
Vi får se vad de hittar på i år. Ett rykte säger att det
kan bli digitalt. Det är högintressant med tanke på
vad en radio och dator kan göra tillsammans.
Nej nu har jag svamlat nog. Vi ses på ett av de sista
månadsmötena på Kristinagården.

I lokalen har många möten och auktioner ägt rum under
årens lopp.
Foto SM3NTA, Ove

UPPSAGDA !
Den lokal vi använt vid våra meetings skall
från i höst användas av det ”Dagis”som huserar i våningen ovanpå.
Det betyder att vi måste se oss om efter en
ny lokal.
Alla förslag till ny samlingspunkt kan lämnas
till ordföranden SM3RMH/Lasse.
-------ooooooo------Vi har gratis fått använda denna lokal sedan
den 7 mars 1973.
Tidigare höll vi till i en källarlokal strax intill.
Där startade vi 1964.
SM3CLA

Samband

Sedan sist

Endast 2 samband i vinter

avhölls GKA:s årsmöte. Efter mötet fungerade Sven-Arne, SM3JAV, Borg som föredragshållare. Han berättade om FRO:s verksamhet.
Vi tackar honom för detta.
SM3EMJ, Mats

Det blev endast tre samband i vinter sedan två rallytävlingar tyvärr ställdes in.
Vi hjälpte till vid Bessemerloppet på skidor och vid två
rallytävlingar: Vinterpokalen och Gestrikekannan.
Efter sommaren kör vi igång igen med ett billrally. Det blir
samband vid Byfejden lördagen den23 september.
De radiooperatörer som vill vara med ombedes anmäla
sig. Via klubbens hemsida, e-post eller telefon.
Innan dess samlas vi kring en pizza. Särskild kallelse utgår till radiooperatörerna.

SM3NTA, Ove
Ett gäng GKA:are bevistade härförleden loppmarknaden i Eskilstuna. Själv köpte jag denna skojiga produkt: http://www.nim.se
SM3NTA, Ove
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Kent Nääs
SM3LBO

* 28/3 1952

+ 10/2 2006

Vi har nåtts av budet att Kent inte längre finns bland oss.
Kent var medlem i GKA tiden 1981 - 1994. Under dessa år var han en mycket flitig och
intresserad deltagare i våra radiosamband. Jag vill minnas att Kent ställde upp vid samtliga radiosambandsuppdrag som klubben åtog sig.
Vid sidan av radio hade Kent också andra hobbies, eller som hans själv uttryckte det en
gång: ”Jag har tre intressen. Jag är radioamatör, jag fiskar och jag hugger ved”. Under vintern var han en flitig pimplare på isarna, dit han tog sig på sin snöskoter. Resan upp till
Kallsjön var något han såg fram emot varje år.
Jag bad en gång Kent om att svarva en mycket speciellt utformad figur efter mall. Dagen
därpå kunde jag åka till Lövbacken och hämta det perfekt utförda alstret.
Ett vänligt och gott hjärta har slutat att slå.
Vi lyser frid över Kents minne.

Lördag 1 april SM3-MÖTE I SUNDSVALL
Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG och DL3/SM3RMH/Lars hälsar Dig
varmt
välkommen till vårens SM3-möte i Sundsvall.
Datum: Lördag den 1 april
Klockan: 10.00 – ca 16.00
Plats: SK3BG:s klubblokal, Paviljongvägen 11 i Sidsjön, Sundsvall
På programmet:
10.00 Samling med kaffe och smörgås till självkostnadspris
10.30 Mötesförhandlingarna börjar
12.00 Lunch
13.00 Mötesförhandlingarna fortsätter
ca 15.00 Auktion
Följ mötet via internet, mer info senare.
Incheckning: Via repeater SK3BG/R på 145.725 (RV58)
Mer info: Lyssna på SSA-bulletinen eller besök SK3BG:s hemsida, så får Du senaste nytt om SM3-mötet.

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR SK3BG OCH DL3/SM3RMH/Lars!
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Månadsmöte
onsdag 6 april 2006
klockan 19.00
på
Kristinagården
Erik Sundström från Sandviken kommer att berätta om ångmaskinens
många uppfinnare.
Välkommen till en intressant kväll
Kaffe serveras
www.sk3gk.net

