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Intressant föredrag på vårens
sista månadsmöte
Tore Forsberg har skrivit boken

Spioner och spioner som spionerar på spioner
Spioner och kontraspioner i Sverige
En spännande berättelse om kraftmätningen mellan de totalitära och demokratiska ländernas underrättelsetjänster samt
de ohyggliga lidanden som oskyldiga människor fick utstå under det galna 1900-talet.
I alla länder finns säkerhets- och underrättelsetjänster. Sverige
är inget undantag. Tjänsterna är inga söndagsskolor. Alla arbetar i en gråzon mellan laglig och olaglig verksamhet. Infiltration, värvning av agenter och källor är en förutsättning för att
komma åt den eftertraktade, hemliga informationen.

Månadens QSL

VR6DB ett litet udda QSL
svårkört DX (Fråga
SM3KIF :-))
73 de Lasse / SM3KOR
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Ordförandens rader
SM3RMH, Lasse
Äntligen har snön försvunnit och den gröna färgen har
tagit över i naturen.
Nu har jag börjat att ladda batterierna för klubbens
fieldday i juni och det ska bli kul.
Jag missade tillställningen i Krylbo, men har sett video från tillställningen och de som var på plats hade
roligt. Från klubben fanns Ove SM3NTA, på plats. Ytterligare ett par amatörer från distrikt 4 deltog.

QST
På Stadsbiblioteket i Gävle finns numera QST.
(QST är den amerikanska motsvarigheten
till vår QTC )
Den förvaras i en hylla märkt:
Hobby
Jakt o Fiske
QST utkommer varje månad. Läs den !
Nöt på den, så det syns att vi är intresserade !
SM3CLA

Vad har sommaren att erbjuda? Jo, en hel del. Vi har
som sagt en fieldday i Ockelbo, en hel del RPO hoppas
jag och en massa bra conds. Ja det sistnämnda kan
det ju gå hur som helst med.

Sedan sist

Ha en skön sommar och hoppas att vi kan träffas
och grilla någon kväll i juli.
Kom gärna med förslag till månadsmötet i juni.

SM6CNN, Anders, visade exempel ur sin omfattande QSL-samling och berättade om del händelser i samband med dessa.

73 de Lasse SM3RMH

SM3EMJ, Mats

Som
13.0 maröpp
0 18
e
.00 ttider
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Field Day!
Field Day i Ockelbo!
Nu är det dags för årets Field Day.
Platsen är även detta år vid Ockelbo Camping.
Vi börjar på fredag kväll, den 9:e juni och
håller på till söndagen den 11:e juni.
Årets tema är digitala trafiksätt.
Frågor? Kontakta Lennart MTF eller Nisse RNN.
Hitta till campingen

Fielddaykommitén!
Centrum
CampingplatWij trädgår-

Mot Sandviken

Om du vill boka plats på
campingen bokar du på
telefon 070-6653492.
Åmotsvägen 20, Ockelbo
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Månadsmöte
onsdag 7 juni 2006
klockan 19.00
på Trebo Restaurang, Sandviken.
Före detta chefen för det svenska
kontraspionaget, Tore Forsberg,
kommer att berätta under rubriken:
Spioner och spioner som spionerar
på spioner.
Servering finns
www.sk3gk.net

