Nummer 3
TILL SALU
KENWOOD TS-850SAT,
KOPEK AR-1002 Rotor.
HANDIC Nätagg 12V /1,5A.
DLS 160.
BEAM10 el 2m,
BEAM 10 el 2m, BEAM 16 el 2m.
Rostfri mast i 3 delar ca 10 m hög.
Kontakta SM3ACI / Steve

Maj-Juni 2011

Årgång 17

Samband: Se sida 3
Fieldday: Nisse -RNN har på fint initiativ hyrt
Svartvikstugan 20-21/5 och 21-22/5 för Fieldday evenemang.
Portabel- testen skall köras från stugan den 22/5.

Data: Inget nytt
Läs på www.sk3gk.se för senaste nytt.

Månadsmötet Onsdagen den 4:e Maj Klockan 19.00.

SA3ARL/Fredrik och SA3ARK/Dan kommer att berätta om antennanalysatorn miniVNA, samt visa
hur man använder den rent praktiskt vid antennmätningar.

OBSOBS Säsongs-avslutning på Trebo Restaurang. OBS OBS
OBS Onsdagen den 1:a Juni Klockan19.00. OBS
Uppsalaprofessorn Bo Thidé kommer att berätta under rubriken :
"RADIO ÄR INTE LÄNGRE VAD DET VARIT. NYA FORSKNINGSGENOMBROTT
FÖRÄNDRAR SYNEN PÅ RADIOVÅGOR".
Jag (EMJ) citerar vad han sagt till mej :
"Jag kommer att prata om lite spännande saker, som hur man på jorden kan mäta
radiosignaler från universums andra ände, som varit på väg med ljusets hastighet i flera
miljarder år och som ligger långt ner i bruset.
Jag kommer också att prata om nya upptäckter om radiovågors egenskaper som
kan komma att revolutionera radiokommunikationen.
Jag kommer också att ta upp lite om jonosfären samt om solen och en del annat............”

Månadsmöten 2011
Onsdag 4 Maj. klockan 19.00
Juli inget möte.
Onsdag 7 Sept. klockan 19.00
Onsdag 2 Nov. klockan 19.00

(Trebo) Onsdag 1 Juni. klockan 19.00
Augusti inget möte
Onsdag 5 Okt. klockan 19.00
Onsdag 7 Dec. klockan 19.00

Möteslokal är hos ABF i Folkets Hus i Gävle, Södra Centralgatan 10
Fika med dryck kan köpas på plats.

Ordförandens rader
Maj / Juni 2011

Hej allihopa!
73 de Lasse, SM4RMH
Eftersom inte heller Ordf skickat någon text att lägga in här så förblir den tyvärr tom.
Reds anm.
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”The story of the Enigma”
History, Technology & Deciphering
“Amateur radio gives you 2 million friends”
Jan 2010 by SM7WT
SM3CLA / Karl-Olof Tel. eller e-mail: Se listan.

Malmjärn runt den 24 September. Förfrågan om deltagande har gjorts.
Antal deltagare som svarat eller behövs har jag ingen uppgift på ”reds anm”

SMS:
Påminnelse om anmälan sänds till alla gruppmedlemmar före varje samband
vare sig man har anmält sig eller ej. Om man tidigare har svarat behöver
man inte svara på detta SMS. Det är viktigt att du har angett rätt
mobilnummer till oss, annars får du inte denna påminnelse. Om du inte vill
vara aktiv i sambandsgruppen så vill vi att du meddelar detta så vi tar bort dig
ur SMS-listan.

Detta är klippt från vår klubbsida www.sk3gk.se. Kolla
där för aktuell information eller skicka e-mail till
samled@sk3gk.se (Reds anmärkning)

Radio händelser:
ARS Amatör Radio för Samhällsskydd.
http://www.sra.se/images/stories/sra/ars/
qtc_1105_ars%20qrp-vning_sm5trt_ver_3.pdf
Fieldday:
Svartviksstugan 20-21/5 och 21-22/5 för Fieldday evenemang.
Portabeltesten skall köras från stugan den 22/5.
Portabeltesten:
Datum 22/5. Mer info kommer på SM3CER´s Contestsida. http://www.sk3bg.se/contest/

Detta schema publicerades för länge sedan
i QTC och föreställer en RÄVSAX eller som det
nu mer heter radiopejl. Eller kanske både och.
Kul att det fortfarande finns intresse för denna
utmärkta orienteringsform.
RPO (Radiopejl Orientering)

