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Höstens första möte äger rum
onsdagen den 13 september kl
19.00
RÄLSGATAN

SJ150YR
Samling kl. 18.45 vid parkeringen.
Mötet börjar 19.00, men för att komma innan-

Rälsga-

Var med och aktivera signalen.
Om du vill vara med och aktivera
signalen SJ150YR på järnvägens
150-årsjubileum lördagen den 9
september så kontaktar du SM3EYD, Anders på telefon 026-66 73
00.
Besök oss på Sverige Järnvägsmuseum!

Månadens
QSL
Ett QSL från förra expeditionen Till
Peter I.
73 de Lasse / SM3KOR

Organ för Gävle Kortvågsamatörer
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Ordförandens rader
SM3RMH, Lasse
Hej gott folk!
Nu drar höstsäsongen igång. En härligt varm sommar har
det som bekant varit.
Nu kommer hösten med stormar och is, så det börjar bli
dags för antennarbeten.
Men först är det dags för månadsmöte, aktivitetsdag vid
järnvägsmuséet och amatörradiokurs.
Mer om dessa aktiviteter kan ni läsa i separata artiklar i
tidningen.
En sak som slog mig när jag besökte Flygfesten i DalaJärna, i mitten på augusti, var det att en liten förening/
klubb kan anordna ett så pass stort arrangemang.
Tänk er att 25000 besökare på lördagen, respektive
5000 på söndagen, kommer till flygdagar i en liten håla
som knappt har 1000 invånare.
Föreningen har ca 200 medlemmar och vid flygdagen är
ca. 300 personer sysselsatta med diverse uppdrag. Detta
är en grej som sysselsätter hela bygden. Mycket imponerande.
Att genomföra en liknande sak i Gävleregionen skulle nog
vara otänkbart.
Anledningen till att jag tar upp detta, beror på att jag anser att föreningslivet på större orter har en tendens att falla sönder. Vad beror detta på?
Jag har inte hittat svaret än, men jag letar vidare.

Radiosamband
Dags för Gränsrallyt igen
Nu är det dags för radiosamband igen. Det är
Byfejden som går i trakterna av Bodås och Kratte Masugn med start
och mål i Hofors.

Det behövs endast 10
radiooperatörer denna
gång, men ladda gärna
upp för vintersäsongen
redan nu.
Ove, SM3NTA

Kontaktinformation:
Via e-mail till följande adress: Leiwert@telia.com
Via telefon :070 / 170 11 16, 0293-520 06
Kvällar mellan 17.00 - 21.00
Helger: Lördagar mellan 10.00—19.00
Vår butik är för tillfället stängd pga flytt
Ring oss för vägbeskrivning och boka ditt besök
www.radio2u2.com

Vi ses i höst!
73 de Lasse SM3RMH

Kurs

Första helgen i oktober
startar vår amatörradiokurs. Information och anmälan hos Lasse, telefon
070-251 02 99, Lennart
026-21 80 49 eller
info@sk3gk.net.
Styrelsen

Pågår 7-8--9-10 september. Läs mer :
http://jvmv.se/jvmv_tag_150/tag150.html
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Silent Key
TILL MINNE AV SM3AKB, THURE STONERT
Så har nu ännu en av våra medlemmar lämnat oss. Den 17 juli i år avled Thure Stonert, SM3AKB, efter en längre tids
sjukdom. Thure blev 82 år gammal.
Thure ägnade sitt liv åt att arbeta med människor i sitt yrke som sjukgymnast, och många, många gävlebor kan berätta
om hur skicklig har var på att lindra smärta och hjälpa till när rörelseapparaten inte fungerade bra. En annan del av Thures intresse ägnades teknik. Redan vid militärtjänstgöringen utbildades han till telegrafist, och intresset för radio fanns
med under många år. I början av 70-talet fick han se en annons om telegrafiutbildning i regi av Gävle Kortvågsamatörer,
och den kursen ledde senare till att han fick signalen SM3AKB.
Som sändaramatör ägnade Thure sig åt många delar av vår hobby. Hans största intresse var att köra kortvåg, men även
rävjakt, och sambandstrafik fångade honom. Thure var dessutom en trogen lyssnare på vår bulletin.
Thure ställde alltid upp för klubben och medlemmarna. Det kunde handla om att vara funktionär vid rävjakter eller sambandsuppdrag. Thure fanns där om hans hjälp behövdes.
Gävle Kortvågsamatörer sörjer en fin kamrat, men känner stor tacksamhet för hans insatser för vår hobby.

Fyraktivitet vid Bönans fyr – SWE004
Uppmärksammades av lokaltidningarna
Under helgen 19 – 20 augusti,
deltog SK3GK/LGT (LH) i den internationella fyrhelgen.
SM3AVQ Lasse, EA8CN Anders
och SM3CBR Dick aktiverade signalen flitigt och fick ihop drygt
300 QSO:n i loggen.
Under lördagen körde Anders
telegrafi och skrapade ihop ett
par hundra kontakter. Söndagen SM3AVQ, Lars och SM3CBR, Dick vid
avverkades foni-QSO:n. Många kortvågsriggen i böna Fyr.
Foto SM3RMH, Lars
fyrar och fyrskepp kontaktades
och de stationer som jagade fyrar
fick säkerligen ihop det antal som Det var en strid ström av besökrävdes för diplomet som kan sö- kare i fyrvaktarstugan under både
kas.
lördag och söndag.
På söndagen fanns det fika och
På söndagen uppmärksamma- diverse föredragshållare, som bedes den Internationella Fyrdagen rättade om verksamheten vid Böav Böna hembygdsförening och nans fyr och lotsplats. Ett mycket
de hade på ett förtjänstfullt sätt uppskattat inslag som kommer
gjort reklam i både tidningar och att vara återkommande vad jag
lokalradio om arrangemanget.
förstår.

Även vår landshövding, Christer
Eirefelt, tittade in hos oss och var
väldigt imponerad av vår aktivitet.
Utrustningen som användes, var
en Icom 706 Mk2G och en inverterad V-dipol.
Hoppas att fler operatörer kan
tänka sig att vara med nästa år.
73 de Lasse SM3RMH, som besökte Bönan på
söndagen.
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Månadsmöte
onsdag 13 september 2006
klockan 19.00 (samling 18.45)
på
Sveriges Järnvägsmuseum
Lars Lundén och Patrik Norrå från
Gästrike Militärhistoriska Förening
berättar om verksamheten och dess
anknytning till radiotrafik och tåg
På dagordningen: Möteslokal för föreningen

Välkomna
www.sk3gk.net

