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Sandvikens MK har åter fått en förfrågan
från Svenska Bilsportförbundet om att arrangera en deltävling i 2007 års Rally-SM, vilket
klubben har tackat ja till. Tävlingen avgörs
fredag-lördag 26-27 januari och som vanligt
under det ärevördiga namnet Vinterpokalen.
Det behövs många radiooperatörer,
Ca 20 på fredagen och ca 40 på lördagen.
Det är för närvarande endast 4 st anmälda.
Hjälp till att skaffa fler och anmäl dig redan
nu.
Väl mött i Sandviken
SM3NTA, Ove
Organ för Gävle Kortvågsamatörer
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TILL SALU

Ordförandens rader
SM3RMH, Lasse
Hej!
Kanonväder med blåst och regn/snö!
Perfekt radioväder. Dessvärre verkar condsen vara i
botten så att jaga DX är ju ingen höjdare. Men nåt
QSO i loggboken blir det väl ändå hoppas jag.
Lokal! Ja det kanske ordnar sig inom kort. Dock inte
på denna sidan nyåret. Claes Gunnar, SM3YNZ, har
fått i uppdrag att bearbeta kommunen och arbetet
framskrider.
Vi återkommer med mer information på månadsmötet.
Även om det inte märks så har sambandssäsongen
startat. Tre bokade uppdrag efter nyår.
Se sambandssektionens inlägg i kallelsen.

Koppartråd , mångledad enkelledare, mjuk,
c:a 20 kvadrat-mm
Går att spjälka upp till 4delad mångledare.
Var och en blir då mycket lämplig som antennlina.
Kontakta: SM3ARM / Ture 16 78 30
---------------------------------------------------------Från SM3LBO:s dödsbo:
ICOM IC-2E Handapparat för 144MHz
inkl.laddare. Ackumulatorn trasig.
PRIS: 400 kronor
Kontakta: SM3CLA/Karl-Olof 64 27 19

SÄLJES
ICOM IC-735 i fint skick med CW- filter och inbyggd keyer.
DC-kabel och originalmick medföljer, liksom orginalmanual och - låda. Priset är 3800:SM3YNZ - Claes Gunnar Larsson 070-337 09 63
epost - cegel@hem.utfors.se

Förresten! God jul och Gott Nytt År!
73 de Lasse SM3RMH

Välkommen till vårt nya forum
på hemsidan!
Vi har i dagarna lanserat vårt nya forum på hemsidan, detta då det
gamla forumet började bli ostabilt och omodernt.
Det nya forumet har ett antal nya smidiga funktioner för dig som användare. Bland annat kan du se vilka ämnen
som skrivits sedan ditt senaste besök.
Forumet som är indelat i olika avdelningar kräver att du först registrerar dig som användare för att kunna använda forumet. Detta för att minska risken för spam och oseriösa inlägg.
Medlemmar i GKA har även tillgång till en medlemsavdelning där frågor kring föreningen kan diskuteras.
Till vår hjälp att hålla ordning på forumet har ett antal administratörer utsetts. Dessa kan komma att bli fler om
användandet av forumet kräver det.
Det gamla forumet kommer att ligga kvar under en övergångsperiod, det går dock inte att lägga några nya poster
eller svar i detta.
Direktlänk till forumet: http://www.sk3gk.net/forum/
Mvh
Datasektionen gm. SM4WWO Robban
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Sedan sist

Sambandspizza

Bertil Nordström berättade under rubriken:
Gamla minnen från flygvapnet
Karl-Olof, SM3CLA, auktionerade ut gamla tidskrifter
Foto SM3ACI, Steve

Ett antal radiooperatörer från sambandsgruppen samlades
nyligen för den årliga pizzaträffen. Som synes var det inget fel
på aptiten.
Foto SM3ACI, Steve

RADIOSTATIONEN GRIMETON INVIGDES 1925
Den byggdes för trådlösa radioförbindelser och ingick i ett världsomspännande nät av långvågsstationer, alla utrustade med
den revolutionerande teknik som utvecklats av svenskamerikanen Ernst Alexanderson. Unikt för Grimeton är att det är idag
den enda bevarade anläggningen i detta en gång globala nätverk, vilket betyder att Sverige, Halland och Varberg kan visa upp
ett teknikarv som inte liknar något annat, någon annanstans i världen - och som ännu fungerar.

ORGAN FÖR GÄVLE KORTVÅGSAMATÖRER
Nästa nummer:
Utkommer den
xx xx 2006
Manusstopp den
xx xx 2006
Redaktör:
SM3EMJ/Mats
Telefon:
026-27 00 91
Layout:

SM3NTA/Ove
Telefon:
0297-106 40
Kopiering:
SM3NTA/Ove
Tidningens e-post:
kallelsen@sk3gk.net
Postadress:
GKA
Box 78

801 02 GÄVLE
PlusGiro:
33 19 90-2
GKA:s hemsida:
www.sk3gk.net
Webbredaktör:
SM3WWO/Robert
GKA:s e-post:
info@sk3gk.net

Månadsmöte
onsdag 5 december 2006
klockan 18.00 OBS tiden!
i Brantingsalen på
Folkets Hus i Gävle
Carl-Henrik Walde, SM5BF, berättar
under rubriken

Grimeton, ubåtsradio, Grimeton
Mötets föredragshållare, SM5BF, Carl -Henrik Walde tjänstgjorde över 40
år i försvaret,
bl a som överingenjör och chef för radiobyrån på FMV.
Carl -Henrik Walde arbetar nu ideellt som sekreterare i Kungl Vetenskapsakademiens
radiokommitté och i stiftelsen Nordiska Radio samt med lite av varje för
stiftelsen
Samfundet Världsarvet Grimeton.
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