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Månadsmöte
onsdag 5 september 2007
klockan 19.00
i
Kvarterslokalen
Runstensvägen 41 i Bomhus
Allmän diskussions– och berättarkväll
- Har du byggt något i radioväg?
- Har du köpt någon radiopryl?
- Har du något att berätta?
- Ta med din pryl eller berättelse och visa
och berätta för oss andra!

Kaffe serveras
Nästa månadsmöte
onsdag 3 oktober 2007
klockan 19.00
Stor höstauktion

SÄLJES
Ordförandens rader
SM3RMH, Lasse
Hej i stugorna!
Oj vilken raketfart sommaren hade. Vips blev det höst och
då kommer det fina kvällar att sitta och mysa framför radion.
Under sommaren så har en del av oss klubbmedlemmar
varit ute och rört på oss. Vi var och hälsade på i masriket
hos grabbarna i SK4BW, Borlänge sändareamatörer, på deras fieldday vid Rösåsen. Verkligen en trevlig träff, där vi
passade på att förevisa bilen och äta gott!
SSA:s portabeltest, höstomgången, blev även denna gång
rejält aktiverad av distrikt 3. Till råga på allt, så har deltagarantalet nästan fördubblats, 74 i år, jämfört med 42 förra
hösten. Inte illa tycker jag!

SM3UQY / Yngve har skänkt bl.a. en
signalgenerator till GKA.
Det är en Philips PM 5321, som går
upp till 108 MHz
Pris: 300kr
Hänvändelse till SM3CLA / K-O
Tel.: 026 - 64 27 19

Dags för möten igen. Vi startar den 5:e september.
Det var allt för denna gång.
Vi höres på banden!
73 de Lasse SM3RMH

Silent Key
Stefan Strandberg
Stefan, som var mycket teknikintresserad trots sitt svåra handikapp, avled i somras. Han
främsta intressen var radio och även datorer. När vi träffades var det främst radio som var aktuellt att samtala om.
Stefan gick med i GKA för några år sedan och han deltog på några månadsmöten.
Stefan tyckte också om att resa och var i början på sommaren iväg på en kryssning till Åland,
bara en vecka innan han avled.

Steve Boström, SM3ACI

Radiosamband

Dekaler

Många radiooperatörer fattas

Visas på månadsmötet

Lördagen den 29 september har vi radiosamband vid rallytävlingen Gränsrallyt i
Horndal.
Frågan är hur många radiooperatörer
som ställer upp och medverkar. Just för
tillfället fattas flertalet och jag håller
tummarna till att vi blir tillräckligt många.
Anmäl dig gärna och passa på att samtidigt tala om vilken radioutrustning som
du kan använda. Det går bra att anmäla
sig på samband@sk3gk.se eller telefon.

Klubben har fått ett antal dekaler av SM3CLA, KarlOlof, som har låtit trycka upp dessa åt klubben på
egen bekostnad vilket vi är väldigt tacksamma över.
Vi säljer nu dessa för 10 kronor.
Välkommen till mötet och se dessa dekaler.

Ove, SM3NTA

Vad hände i somras
Körde någon radio?
I år körde jag för första gången norrut på min semester och första anhalten blev Östersund och ett rally som
Jemtlands Radioamatörer medverkade vid. Sambandsledare vid rallyt var
SM3IKQ, Tommy , och vid sin sida
hade han SA3ACG, Leena, som även
är hans sambo. Jag anlände på fredagskväll och blev genast serverad
en jättegod middag och så småningom somnade jag i deras gästrum.
Det blev att gå upp tidigt på lördagsmorgonen och bege oss till den
före detta flyghangaren där HQ var
beläget. Sambandet utfördes på ungefär samma sätt som vi gör, dock
med färre antal personal vid HQ.
Efter en lång rallydag så kunde vi
packa ihop och åka tillbaka till villan

för att äta och umgås och för mig
blev det en övernattning till.
Stort tack, Leena och Tommy, för er
gästfrihet.
Därefter fortsatte min semester på
norrländska vägar och det blev besök i bl a Åsele, Wilhelmina, Dorotea,
Lycksele, Piteå och Umeå. I och med
detta så har avverkat Sveriges alla
landskap och län.
När jag kom hem igen blev det en
liten utflykt med SM3RMH, Lasse
med son, SM3RNN, Nisse och
SM3WFR, Tobias till Södra Åbyggeby
och en trevlig grillplats vid Testeboån. Det blev en del kortvågskörning,
grillning och kaffedrickning. Tack för
kaffet, Nisse.

Jag följde även med till SK4BW,
Borlänge sändareamatörer, på deras
fieldday vid Rösåsen. Vi hade med
oss sambandsbilen och det var god
räckvidd även på 79 MHz.
Men det borde väl vara fler som har
gjort något i sommar? Åkt på semester, kört tester, aktiverat fyrar t ex.
Ja, hur gick det på fyrdagen? Enligt
dagstidningarna så var det amatörradiosändning i Böna fyr. Det kan man
ju skriva om i denna tidning.
Skriv några rader om vad ni pysslar
med i stugorna och utanför, denna
tidning kan bara bli vad vi själva gör
den till.
Ove, SM3NTA
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