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Flera vore kallade
Få vore komna ...till kursen

Foto Lars, SM3RMH
Kursen är nu klar men vi vet inte hur många av de få som gick
kursen som klarade provet.

Årgång 12

Många vore kallade
Flera vore komna ...till auktionen

Foto Gert, SM3UFF
Många var det däremot som besökte Trebogrillen där vi hade
höstauktionen som inbringade hela 1.318 kronor till GKA.

Månadens QSL

SJ150YR – Specialsignal vid
firandet av järnvägens 150 års
jubileum.
2006 fyller järnvägen i Sverige
150 år. GKA har fått signalen
SJ150YR och har och kommer
under 2006 att använda denna signal.
Signalen luftades första gången vid arrangemanget Tåg
150, som avhölls vid Sveriges
Järnvägsmuseeum i Gävle
under tiden 7 – 10/9.
Ett 50 tal QSO:n kördes från
museet och signalen har även
använts av bl.a. SM3AGH Algot.
Motivet på kortet är en målning som föreställer ett av de
finaste ellok som trafikerat det
svenska järnvägsnätet, nämligen Ra loket. Motivet är speciellt framtaget till Tåg 150.
73 de Lasse SM3RMH
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EFTERLYSNING
Ordförandens rader
SM3RMH, Lasse
Hej!
Hösttider, det är detsamma som antennuppsättningsdags.
Ja, när isen lagt sig på taken kliver radioamatörerna ut på taken.
Det kanske ligger i experimenterandets sanna anda att när höstmörkret kommer, så vill
man sitta vid radion och labba och det är först
då man märker att antennen kanske inte mår
så bra.
Hösten innebär också kurstider. GKA har haft
höstens kurs. Fyra deltagare strävade fram
mot ett hägrande certifikat och prov har avlagts när du läser det här. Vi får passa på att
välkomna de nya medlemmarna i klubben.
Möteslokal, ja det har vi på gång. Det kommer dock att dröja ända tills efter nyår innan
vi kan få tillgång till en mer permanent lokal
att vara i. Tillsvidare kommer vi att hålla våra
möten på några olika platser.

Vid auktionen på Trebo förra månaden
glömde någon en grå apparatlåda med
måtten: 22x22x10 cm. Lådan hade ett
bärhandtag.
Inroparen kan höra av sig till auktionisten SM3CLA (64 27 19) för att få
den tillbaka.
Hör ingen av sig säljs den igen nästa
meeting…
Karl-Olof, SM3CLA

Sedan sist
Välbesökt auktion
Det blev ett välbesökt möte på Trebogrillen när
den stora höstauktionen ägde rum. Behållningen till klubben blev 1.318 kronor. Vi tackar alla
bidragsgivare som gjorde detta möjligt.
Mats, SM3EMJ

V erifikation

Nr …………….

Auktion
den 21 oktober 2006

Nej, nu måste jag ut och skruva på antennerna innan snön kommer!
73 de Lasse SM3RMH

Omsättning

5 642 kr

Säljare (utom GKA) sålt för

4 805 kr
481 kr

Arvode 10 %, avrundat

Nya adresser

5 078 kr

Utbetalat till säljare

837 kr

Skänkt till klubben

Nedanstående medlemmar har bytt
adress

Resultat

SM3HHI Risto Melchior
806 35 GÄVLE
SM3HYA Jan Nilsson
804 29 GÄVLE
SM3IGL Berndt Nyström
802 84 GÄVLE

3250

Auktion

1010

Kassa

Hallonvägen
Nygårdsvägen

81
8

1 318 kr

KONTERAS

KONTO

BOKFÖRT:
ATTESTERAS:

Första Tvärgatan 11

GRANSKAD:

DEBET

KREDIT
1 318 kr

1 318 kr
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Hitta rätt
Väg till möteslokalen

Aktuellt i GKA Grattis!
2006-10-22
Nu väntar de bara på sina signaler!
De fyra kursdeltagarna som deltagit i klubbens
kurs, klarade av sina prov med glans.
Vi välkomnar dem på banden!
73 de kursledarna, SM3MTF och SM3RMH
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Månadsmöte

onsdag 1 november 2006
klockan 19.00
i kvarterslokalen
Runstensvägen 41, Bomhus
Bertil Nordström berättar
under rubriken
Gamla minnen från flygvapnet
Kaffe serveras
Välkomna
www.sk3gk.net

