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Årgång 13

Säsongsavslutning på Trebo
Ligger efter väg 272 söder om Sandviken

SM0AOM, KarlKarl- Arne Markström, berättar under nedanstående
rubrik:
”His Eminence — the Reciver, mottagarteknink i teori och
praktik utifrån ett systemperspektiv”.
Smörgås samt valfri dryck serveras. I fjol betalade vi 50 kronor för förtäringen.
Observera att mötet är framflyttat en vecka, till den 13 juni eftersom den 6 juni är en helgdag..

Organ för Gävle Kortvågsamatörer
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Sedan sist
Ordförandens rader
SM3RMH, Lasse
Strålande tider, härliga tider. Det brukade ju Thor Modéen
använda som slagdänga.
Och jag kan bara hålla med. Efter att ha fått köra portabeltest och umgåtts med trevliga kompisar ute i det gröna
en helg i maj, så har jag fått blodad tand och vill köra
ännu mer radio. Med en riktigt, väl fungerande antenn,
samt en bra radio, så väcktes lusten upp. Jag hoppas
verkligen den håller i sig!
Vad händer då framöver? Förhoppningsvis kommer det
en och annan nyfiken besökare på Amatörradions dag
den 6 juni. Var vi ska hålla till någonstans vet jag inte i
skrivandets stund. Håll ögonen öppna på klubbens hemsida.
Vill och kan du vara med och visa upp hobbyn, samt sälja klubbens lotter, så ta kontakt med undertecknad eller
SM3NTA, Ove.
Ha en riktigt skön sommar!
73 de Lasse SM3RMH

Höstens program
Hösten mötespunkter
Håll koll på klubbens hemsida för att hålla dig uppdaterad.

På senaste mötet hade vi nöjet att få lyssna till två
oldtimers, nämligen SM3AVQ, Lasse, och SM3CLA,
Karl-Olov. De berättade gamla minnen från ett 50årigt amatörradioliv. Vi tackar för en fantastisk intressant kväll.
SM3EMJ, Mats

Lotteriet
Försäljningen i full gång
De första lotterna såldes utanför Silvanum av undertecknad den sista april.
Vi kommer under året
att visa upp klubbens
verksamhet i olika sammanhang, det senaste
tillfället var på nationaldagen då vi även sålde
lotter. På programmet
står Järnvägsmuseidagarna i september men
kanske finns det intresserade som vill ställa
upp under Cityfesten?

SM3CLA, Karl-Olof försöker här att ringa någonstans, men
telefonen ser inte komplett ut.
Foto SM3ACI, Steve

Hör av er snarast så styrelsen
hinner kontakta
fritidsförvaltningen i så fall.
Lotter får du genom att kontakta
mig, telefonnummer
och
epostadress finns
på baksidan.
SM3NTA, Ove

Foto SM3ACI, Steve
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SK3GK/P, Bomhusbackens
radiocamp!
radiocamp!
Tältras och fästingar var inte toppen men däremot på.
Foto SM3WFR, Tobias
set. Det visade sig att i uthuset fanns ett
par kompletta rörslutsteg och en himla
massa banankartonger med tidningar,
böcker, manualer till radioapparater,
mm. Vi hade med andra ord hamnat i
”himlen”, eller nästintill. På denna gård
fanns nog det mesta en teknikgalning
som samlar på gamla prylar skulle vilja
ha. Efter att ha fått sett både det ena
och det andra
på denna
gård, kom
plötsligt Klaus
på att han
hade en Shure mikrofon ,
från sent 20tal, samt tillhörande AGA
förstärkare.
Alltihop i originalskick. Lite
dammigt
bara! Vi packade till slut in
tältet och kaminen i bilen och kikade in
till Klaus i hans konstnärsatelje. Han är
nämligen konstnär med metallskrot som
specialité.
Hur som helst, hemfärden gick bra
och vi hade därmed lagt grunden till
den radioexpedition som sedan följde på lördagen och söndagen.
På lördagen samlades vi för tältresning och antennmontage. Ett lätt
regn passerade på förmiddagen, så
vi beslutade att bygga tält under
eftermiddagen. Efter ett antal klättringar upp till 45 möh, så började vi
med att konstatera följande: Inga
tältpinnar att slå ned i jorden! Vi
hade i all upphetsning glömt det lilla
paketet med tältpinnar i Sågmyra.
När vi styr in vårat åkdon på den gård Hur som helst, så lyckades vi samla ihop
vi skulle till, så möter en man med värl- ett antal pinnar att dunka ner i den stedens, eller åtminstone Sågmyras längsta niga marken. Vi kunde snabbt konstatepolisonger upp. Han presenterar sig och ra att mer än pinnar behövdes för att
hålla tältet på plats i blåsten. Efter tre
frågar varför vi har en massa (2 st) antenner på taket. Ja, svarar jag, vi är så- timmars slit, fick vi tältet att stå kvar.
Äntligen kunde vi börja med antennerna.
dana där tokiga radioamatörer. Han
Det gick desto bättre och vi kunde
skiner upp som en sol och berättar att
snabbt vara On Air!
han tänkte ta cert när han var yngre,
Ett tappert försök att köra SM/OH
men hade fastnat i LF-spåret. Han hade
landskampen på 2m gjordes, men det
till och med lite prylar ståendes i uthuEn blåsig portabeltest med tältresning,
fästingar och och tältras.
Ja det låter kanske en aning underligt,
men så kan man sammanfatta den utflykt som ett gänga glada ”amatörer”
från GKA gjorde under vårens omgång
av SSA:s portabeltest.
SM3RMH Lasse, SM3RNN Nisse,
SM3WFR Tobias och SA3ARK Danne
gjorde slag i saken och belägrade en av
Gävles högre alper under helgen 19 –
20 maj. På torsdagen den 17 maj, åkte
vi till Sågmyra, utanför Falun, och köpte
ett 20-tält med kamin. Enbart den strapatsen är värd en egen berättelse.
Tobias och jag startade färden till Sågmyra och vi tänkte att det inte borde ta
mer än en kvart att få köpet avklarat.
Resan dit tog en dryg timme, likaså resan hem. Men stoppet i Sågmyra blev en
och en halv timme. Då kan man ju undra
varför. Jo, när vi närmar oss den adress
vi fått av säljaren, så visade det sig att vi
inte skulle hitta dit på egen hand. Det
finns fler än en väg i Sågmyra. Tobbe
ringde och en man vid namn Klaus svarade att vi var i rätt område. Efter ett par
minuter var vi på plats.

blev endast tre QSO:n. Dåliga konds och
få stationer aktiva.
Natten avlöpte väl. Varmt och skönt i
tältet. Kaminen gjorde sitt jobb.
Så var det då dags för huvudaktiviteten, nämligen portabeltesten. Vi hade
ställt upp bord och stolar i tältet. Efter
ett par QSO på CW, så rasade tältduken
ner över huvudet på mig. Blåsten gjorde
så att tältduken krängdes av från
topphatten.
Som tur var
hade kaminen kallnat.
Tänk om det
hade hänt på
natten. Huvaligen!
Efter att ha
snabbevakuerat tältet
och packat
ihop det, så
riggade vi upp grejorna ute under bar
himmel. I skydd av SM3WFR:s bil, så
kördes ett 20-tal kontakter på både 40
och 80. Det roligaste QSO:t, var det med
SM3CLA Karl-Olof. Han körde med QRPP
sändare, endast 1 mW!!!!! ☺ Inte riktigt
frekvensstabil, men med bra signal och
ton trots allt.
Med på berget fanns också SA3ARK:s
IC-703:a. Danne körde växelvis med oss
på 40 och 80 m. Med förkortad vertikalantenn, lyckades han skrapa ihop ett
antal QSO:n. Mycket imponerande!
Den utrustning vi använde var följande:
Yaesu FT 857 15 W, Zepp-antenn med
dubbla feeders, 3 x 17Ah batteripack,
handpump och mikrofon.
Efter att nöjt konstaterat att vi genomfört portabeltesten, så bröt vi upp vid 13
tiden.
Vi kommer med all säkerhet att köra
höstomgången också.
Passar även på att tacka SM3XRZ Kristian och SA3ARQ Martin för besöket!
73 de Lasse SM3RMH och övriga operatörer.

ORGAN FÖR GÄVLE KORTVÅGSAMATÖRER
Nästa nummer:
Utkommer den
30 september 2007
Manusstopp den
17 september 2007
Redaktör:
SM3EMJ/Mats
Layout:
SM3NTA/Ove
Korrekturläsare:
SM3ACI

Kopiering:
SM3NTA/Ove

GKA:s hemsida:
www.sk3gk.net

Tidningens e-post:
kallelsen@sk3gk.net

Webbredaktör:
SM3WWO/Robert

Postadress:
GKA
Box 78
801 02 GÄVLE

GKA:s e-post:
info@sk3gk.net

PlusGiro:
33 19 90-2

Månadsmöte
onsdag 13 juni 2007
klockan 19.00
på
Trebo Restaurang

SM0AOM, Karl-Arne Markström, berättar
under nedanstående rubrik:
”His Eminence — the Reciver, mottagarteknink i teori och praktik utifrån ett systemperspektiv”.
Smörgås samt valfri dryck serveras
www.sk3gk.net

