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Månadens QSL tillbaka
Efter flera års bortovaro kommer månadens QSL tillbaka. Det passa bra med
tanke på månadens mötespunkt och vi startar med 2 st QSL-kort.

Månadens QSL

Snacka om att det är kontraster i amatörvärlden.
Vilket är farligast? Att möta en
"liten" nalle eller att få en jättenöt i skallen?
73 de Gerth / SM3UFF
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Ordförandens rader
SM3RMH, Lasse
Ny månad och nya tag. Äntligen har våren kommit. Skönt
väder och dags för portabeltest i det gröna. Eftersom det
numera även är tillåtet att köra foni i SSA:s portabeltest, så
kan det vara läge att aktivera oss.
När det gäller SSA, så har vi fått en ny distriktsledare i 3:e
distriktet. Eftersom jag valde att hoppa av DL jobbet, så
tillsattes en tillförordnad distriktsledare vid radiomötet i
Sundsvall den 1:a april. Det blev SM3ZBB, Lars Ericsson
från Sundsvall som blev ny DL. Ett mycket bra val i mina
öron.
Då är det dags för det sista mötet på Kristinagården. En
bra lokal har det varit under de år vi fått husera med våra
månadsmöten. Till hösten så ska vi förhoppningsvis ha valt
ut en ny lokal att ha våra möten och auktioner i.
I och med att vi byter lokal, så har Hans, SM3NJ beslutat
sig för att överlåta fikaserveringen till någon ny förmåga.
Den som känner sig sugen på att skola in sig på detta uppdrag kan kontakta Hans och få tips och råd.
Till sist så vill jag påminna om tågresan till Stockholm
den 11:e maj och sedan vidare till Krylbo den 12:e maj.
Kontakta mig snarast om ni vill vara med.
Ha en skön vår!
73 de Lasse SM3RMH

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

Hej på er!
Är det någo
n mer än Ov
e, SM3NTA
mig som vill
och
vara med på
b
e
redsskapstå
get till Krylb
o den 11 – 13
maj?
Hör i så fall
av

er till mig, s
narast!!!!!

Med vänlig h
älsning, Lass
e SM3RMH

Sedan sist
På vårat sista möte på Kristinagården, fick
lyssna till Erik Sundström från Sandviken som
berättade om sitt specialämne, vilket är ångmaskiner. Erik, som vi har anlitat tidigare, är
alltid fascinerande.
SM3EMJ, Mats
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Sista Månadsmötet
på

Kristinagården
Onsdag 3 maj 2006 klockan 19.00

E-post och
adressändring

Foto privat
Foto: SM6CYX Gunnar

Gävlesonen SM3CNN/Anders (numera SM6CNN)
håller ett anförande under rubriken:

QSL – kort berättar
Anders har under åren även använt callen:
SM4CNN, ZS6BNF, 7P8AH, A2CNN,
ZS6BNF/D6, DF3IAL, WP2Z, SM6CNN
Nu berättar han för oss om sina radioäventyr sedan 1960.
[Läs mer av Anders i QTC nr 3/2006 sid. 11]

Som kassör och sambandsansvarig skickar jag
emellanåt massutskick som epost. Dessa går till
de som har alias @sk3gk.net-adress. Övriga går
miste om dessa utskick. Av praktiska skäl administrerar jag inte medlemmars egna e-postadresser.
Du som vill ta del om snabba meddelanden i samband med radiosamband och andra händelser
ombedes skaffa en sådan adress på klubbens
hemsida.
Ofta får jag kallelsen i retur p g a att någon medlem har flyttat utan att meddela klubben detta.
För att din tidning inte ska bli försenad, meddela
klubben adressändring.
SM3NTA, Ove
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