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Är din medlemsavgift betald?
Det var många besökande på höstens
första meeting som
ägde rum på Sveriges
Järnvägsmuseum

Foto SM3ACI, Steve

Det
var
många
startande på höstens
första rally när vi
hade samband

Foto SM3NTA, Ove
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Ordförandens rader
SM3RMH, Lasse
Hej svejs!

QST
På Stadsbiblioteket i Gävle finns numera QST.
(QST är den amerikanska motsvarigheten
till vår QTC )
Den förvaras i en hylla märkt:

Höstrusk! Njae inte än eller hur?
Kursstart, Contest, antennarbete samt en del annat
som skall göras innan vintern.
Lokalfrågan är som bekant ej löst, så klubben kommer att investera i en husvagnoch två gamla militärtält för att lösa det mest akuta behoven. Eller är inte
det en bra idé? Vi återkommer i det ärendet. Hihi!
Nej, tillbaka till verkligheten. Antenner till Kungsberget lyser med sin frånvaro. Den antenn vi skulle montera upp har tyvärr drabbats av benbrott, dvs en av
dipolernas ben har blivit bortkörd av en snöplog under
vintern. Antennen låg under en lastkaj och det var
kanske inte så lyckat. Lennart MTF, har dock tagit
hand om antennen och vi jobbar på en lösning.
Den 7:e oktober har distrikt 3 möte i Ilsbo. Kanske
någon ska åka upp.

Trevliga hösthälsningar!
// Lasse

Sedan sist
Beredskapstider och fort
Lars Lundén från Gästrike
Militärhistoriska Förening
berättade om verksamheten och dess anknytning
till radiotrafik och tåg.
Dessutom visades en
film från evenemanget
Beredskapståget som
ägde rum i maj i Krylbo.
Även Krylbosmällen —
Foto SM3ACI, Steve
som inträffade när ett helt
tyskt ammunitionståg flög i luften — visades.
Tack för ett trevligt föredrag.
SM3NTA, Ove

Hobby
Jakt o Fiske
QST utkommer varje månad. Läs den !
Nöt på den, så det syns att vi är intresserade !
SM3CLA

Auktionen
Auktionen

Denna gång träffas vi på Trebogrillen väster om Sandviken
(mittemot Trebo Restaurang
där vi brukar träffas i juni).
Välkomna
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Full fart och motorbrand på rallyt
Sambandsgruppen fullföljde höstens samband i lördags i trakten
kring Torsåker—Hästbo.

De flesta tävlande kom i mål ...

Men spränger man motorblocket så får man ta fram eldsläckaren istället.
Foton SM3ACI, Steve
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Trebogrillen
Ligger mittemot Trebo Restaurang! Åk inte fel!

Stor höstauktion
Märk dina grejor tydligt
Kaffe serveras
www.sk3gk.net

