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Stor vårauktion

Onsdagen den 4 april äger den sedvanliga vårauktionen rum.
Var noga med att märka dina prylar så att vi vet vem det är
som säljer. Det du skänker till klubben märker du ”GKA”. Tänk
på att det du inte får sålt måste du ta hem igen.
Dessutom vill klubben ha 10 % av det du säljer.

Sambandsmöte 3/4

Alla aktiva och passiva radiooperatörer samt du som
vill bli radiooperatör eller är intresserad.
Välkommen på vårat sambandsmöte.
Vi kommer att berätta för er om hur sambandssektionen fungerar.
Vad händer sedan någon motorklubb har bokat oss?
Hur blir jag radiooperatör?
Vilken utrustning behöver jag ha?
Plats: Runstensvägen 41, kvarterslokalen.
Tid: 19.00
Välkomna!
Foto SM3ACI, Steve

Sambandssäsongen avslutad
Två tävlingar ställdes in, tre stycken genomfördes
Se inuti tidningen
Organ för Gävle Kortvågsamatörer
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DX-expeditioner
Ordförandens rader
SM3RMH, Lasse
Oj, vilken konstig och kort vinter det blev. Två tappade
sambandsuppdrag för klubben.
Mars månad måste gå till historien som en av de varmaste.
Hur som helst, det innebär inte att all verksamhet stannar av. Det är bara att ta nya tag och ösa på för fullt.
Helgen 13 – 15 april är det SSA:s årsmöte med tillhörande utställningar.
Vi kommer att finnas på plats och visa upp klubbens
sambandsbil.
Intresset för bilen verkar vara stort. Vi kanske kan inspirera fler radioklubbar med detta projekt. Vi får se hur det avlöper på plats i Handen.
Får även passa på att tacka SM3CLA för inspirerande
projekt med QRP-sändare av olika slag. På SSA distrikt-3:s
sida på nätet finns en bra artikel som Lasse, SM3ZBB skrivit.
Vi höres på banden!
73 de Lasse SM3RMH

Jag har av SM0GNS/Peder fått tre CDskivor med DVD-filmer från DXexpeditioner.
Vill du låna dem ?
Hör av dej till SM3CLA/Karl-Olof (02664 27 19)
Filmerna har engelskt tal. Titlarna är:
FT5XO
3Y0X
FO0AAA

Kerguelen
Peter I:s ö
Clipperton

Årsstämman

På årsstämman valdes de styrelsemedlemmar och
funktionärer som var föreslagna av valberedningen.
Komplett lista medföljer medlemsförteckningen i vår.
Årsavgiften höjs från och med nästa år med 50 kronor.
Mer från årsstämman när protokollet är klart.
Lotteriet är på gång, vi väntar på styrelsens konstituerande. Tyvärr hinner inte lotterna komma till nästkommande månadsmöte.
Endast 106 medlemmar har hittills betalat medlemsavgiften! Nästan 60 stycken som inte har gjort det!
Medlemsförteckningen kan vi inte göra klar nu eftersom så få har betalat, den skulle bli så tom på medlemmar. Den 10 april börjar jag att redigera och kopiera
medlemsförteckningen och de som inte då har betalat
plockas bort. Sen får vi se hur stor vår förening blir.
Ove, SM3NTA

Jon, SM4UZM, försöker ta emot satellitsignaler, medan Dick,
SM3CBR, och Gert, SM5DHQ, håller koll.

Sedan sist

Jon, SM4UZM, och Robert, SM4WWO, berättade om i första
hand det moderna sättet att köra 2 m över amatörradiosatellit.
Nu för tiden krävs inte samma avancerade utrustning som tidigare för att lyckas med detta. Främst med avseende på komplicerade antenner. Vi tackar för ett trevligt framträdande.
Mats, SM3EMJ
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Vinnarna i Gestrikekannan, 2WD, Tobias Söderqvist och Joakim Söderqvist, AMF Årsunda, passerar här radiokontrollen på SS2,
bemannad av Steve, SM3ACI, lördagen den 3 mars.
Foto Anna-Karin och Olle, vägvakter vid detta vägbyte

Sambandssäsongen över
Svårt få tag i radiooperatörer — flera är intresserade
Sambandssäsongen började med att
Vinterpokalen och Skutskärsratten
flyttade sina tävlingar i brist på snö.
Skutskärsratten höll på att bli inställd
men hittade en ledig plats den 3 februari.
Vi drog iväg till Hudiksvall och Hälsingeratten den 17 februari. Premiär
för vår nya sambandsbil. I veckan före
fick vi reda på att två extra radiokontroller behövdes. Tack vare hjälp från
några pigga hudiksvallsamatörer så
fick vi tillräckligt antal radiooperatörer.
Av någon anledning hade arrangören
på tävlingsdagen dessutom missat
ytterligare två radiokontroller varför vi
snabbt fick göra en rockad. Anders,

SM3EYD, fick göra en snabb förflyttning från starten på SS1 till en radiokontroll på SS2. SA3AFE, Lars-Gunnar,
åkte till den andra radiokontrollen på
SS2. Kjell, SM3LEI, vår utryckare, åkte
snabbt och bemannade starten på
SS1 för att därefter när den sträckan
var klar snabbt förflytta sig till målet på
SS5 (där SA3AFE skulle ha stått).
Eftersom Kjell inte hade matsäck för
den långa tiden ordnade arrangören
snabbt en kasse med kaffe och smörgåsar som transporterades till starten
på SS1. Där lämnades den tyvärr över
till startbilen varför Kjell inte fick se
den överhuvudtaget! Tack, Kjell, för att
du står ut med oss.

Sambandssektionen
Vill du vara med?

Vi har fri antagning. Du får gå med när du vill och ur när du
vill och med igen om du vill. Det enda vi vill är att du talar om
för oss när du har tid respektive inte tid att vara med. Dessutom bör du ha bra radiogrejor.
Kom på vårat möte den 3 april så får du veta mer. Mötet blir
klockan 19 i kvarterslokalen hemma hos Lasse, SM3RMH.
Sambandsgruppen

Det lilla rallyt Gävlesladden ägde rum
i Hagaström söndagen den 25 februari. Av någon anledning blev vi utstörda
på vara frekvenser. Inte acceptabelt
eftersom det gäller säkerhet.
Gestrikekannan genomförde vi den 3
mars i Järbo och fick hjälp av Kurt,
SM5BKK, som kom ända från Östervåla(!). Tack för hjälpen, Kurt.
Jättetack till alla radiooperatörer som
har ställt upp, utan er så kommer vi
inte ut på dessa trevliga och spännande evenemang. Ni trivs, vi trivs och jag
trivs.
Ove, SM3NTA

Medlemssidan

Användarnamn och lösenord till hemsidan kan du
få om du är medlem i GKA. Sänd ett e-brev till:
register@sk3gk.net

Medlemskorten

På grund av tidsbrist kommer medlemskorten med ett senare
nummer. Dessutom har långt ifrån alla betalat medlemsavgiften.
Ove, SM3NTA

ORGAN FÖR GÄVLE KORTVÅGSAMATÖRER
Nästa nummer:
Utkommer den
26 april 2007

Tidningens e-post:
kallelsen@sk3gk.net
Postadress:
GKA
Box 78
801 02 GÄVLE

Manusstopp den
10 april 2007
Redaktör:
SM3EMJ/Mats

PlusGiro:
33 19 90-2

Layout:
SM3NTA/Ove
Korrekturläsare:
SM3ACI
Kopiering:
SM3NTA/Ove

GKA:s hemsida:
www.sk3gk.net
Webbredaktör:
SM3WWO/Robert
GKA:s e-post:
info@sk3gk.net

Månadsmöte
onsdag 4 april 2007
klockan 19.00
i
Kvarterslokalen
på Hövdingavägen 31
Parkera vid ICA Plus och gå i riktning mot de stora parabolantenner som syns på andra sidan Hövdingavägen

Incheckning via 145.400 MHz
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