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Ordförandens Rader:
Samband och Radio Händelser 2012
Gamla/Nya i Styrelsen:
Op Stella Polaris:

sida 2
sida 3
sida 4
sida 5

Aprs:
Fieldday:
Rävjakt:
Contest:

sida 6
Inget nytt
Inget nytt
Inget nytt

Läs på www.sk3gk.se för senaste nytt.

KALLELSE TILL MÅNADSMÖTE I FOLKETS HUS I GÄVLE
Onsdag 2 maj kl 19.00 ( S. Centralgatan 10 )

OBS! Lokal är Brantingrummet, Stora ingången ( sedan höger )
Vi får lyssna till ett mycket intressant föredrag av Johanna Parikka Altenstedt:

OPERATION STELLA POLARIS
- Det hemliga uppdraget att rädda signalspanare från Finland till Sverige-

Månadsmöten 2012
Onsdag 11 Jan. klockan 19.00
Onsdag 7 Mar. klockan 19.00
Onsdag 2 Maj. klockan 19.00 (Se info i tidningen)
Onsdag 5 Sep. klockan 19.00
Onsdag 7 Nov. klockan 19.00

Onsdag 1 Feb. klockan 19.00
Onsdag 4 April. klockan 19.00
Onsdag 13 Juni. klockan 19.00
Onsdag 3 Okt. klockan 19.00
Onsdag 5 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
Hej igen !
Då var det dags för sista tidningen före sommaren.
På årsmötet i början av mars, skedde en del nyval av ledamöter
och funktionärer, som ni kan läsa om på annat ställe i denna
tidning.
Bland annat så efterträddes SM3RMH/Lars av mej SM3EMJ/Mats.
Jag tackar föreningens medlemmar för att ha fått detta förtroende.
Jag tycker att det är på sin plats att berätta lite grand om mej själv
och vem jag då är.
Jag är 68 år och numera pensionär. Jag har varit medlem i
Gävle Kortvågsamatörer sedan januari år 1969.
Jag avlade prov för dåtidens B-certifikat i "lumpen", där jag var
telegrafist 1967-1968.
Sedan dröjde det ända till 1970 innan jag fick A-certifikat, som det
hette på den tiden. Jag har alltid kört CW men bara enstaka QSO:n.
Testkörande har jag inte varit så road av. Jag var med på månadstesterna lite i början men sedan har det inte blivit mera än AMtesterna.
Jag har inte varit så aktiv under åren. Men det har i alla fall
blivit minst ett 150-tal QSO:n per år enligt min egen statistik räknat
från 1970 och framåt och dessutom ganska jämnt år från år.
Jag använder fortfarande papperslogg men planerar att datorisera den.
Jag har idag en ny transceiver som jag köpte förra året; en Icom 7200.
Stationen är kopplad till en dipol.
Jag och min XYL/Britta bor uppe på "Klangbergsåsen" i Sandviken.
Ja, det var lite info om mej själv.
Väl mött på nästa möte.
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SM3EMJ/Mats

UTLÅNAS
Jag har köpt två CD-skivor som intresserade i klubben
kan få låna av mej.
”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.

.

14 januari: Skutskärsratten. 16 medverkande behövs
18 februari: Vinterpokalen. Minst 20 medverkande behövs
19 februari: Bessemerloppet (skidor) 3 varmt klädda medverkande behövs.
3 mars: Gestrikeratten. Minst 16 medverkande behövs.
31 mars: Sambandsträff med arrangörerna kl 12. Sammanfattning av säsongen. Plats
meddelas senare
22 september: Malmtjärn Runt. Minst 16 medverkande behövs
Oktober: Pizzaträff
November: Sambandsträff med arrangörerna inför kommande säsong
Info finns på internet på denna sida http://doodle.com/xzye9warfai2ds7q#table

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)

Vid årsmötet den 7:e mars i år, har ett antal medlemmar avgått ur
styrelsen och i olika funktionsbefattningar.
SM3RMH som ordförande och sambandsledamot
SM3LEI som kassör
SM3ACI som styrelseledamot och som ingående i sambandsgruppen
SM3MTF som revisor och som ingående i valberedningen
SM3CBR som reservsuppleant och som ingående i valberedningen
SM3CLA som ingående i valberedningen

Samtliga har under den tid de verkat, gjort ett
utomordentligt bra jobb inom föreningen och får
därmed ett stort tack!.
Nya befattningshavare enligt nedan är:
SM3MTF som styrelseledamot (materielförvaltare)
SM3CLA som kassör
SM3CBR som vice ordförande
SM3YNZ som revisor
SM3EYD som revisor-suppleant
SA3BIT som ingående i sambandsgruppen

Styrelsen önskar de nya befattningshavarna lycka till i sina
nya befattningar.

SM3EMJ/Mats

.

KALLELSE TILL MÅNADSMÖTE I FOLKETS HUS I GÄVLE
Onsdag 2 maj kl 19.00 ( S. Centralgatan 10 )
OBS! Lokal är Brantingrummet, Stora ingången ( sedan höger )
Vi får lyssna till ett mycket intressant föredrag av Johanna Parikka Altenstedt:

OPERATION STELLA POLARIS
- Det hemliga uppdraget att rädda signalspanare från Finland till SverigeTa gärna med Dig YL, XYL eller annan intresserad!
För Dig som vill veta mer: Googla på Stella Polaris och Signalspaning.se
Steve/ACI har lovat att ta emot beställningar på fika för dem som önskar.
Kaffe/Thé med tillbehör kan beställas. Konakta Steve via mail eller telefon.
VÄLKOMMEN!
NOTISER
Som Du märkt får Du den här gången kallelsen på papper i kuvert. Den har gått ut till betalande medlemmar
samt denna gång även till Dig som ännu inte betalat. Medlemslistan upptar de som betalat avgiften senast
sista mars.
*
Förvarning! Vårens sista månadsmöte: SM0YZI/Bengt Grahn från Stockholm kommer hit och berättar om
radiorör, hur de fungerar och hur de är konstruerade.
Plats som vanligt, d.v.s. TREBO restaurang efter 272:an strax söder om Sandviken. Det är det där matstället
som ligger på vänster sida om vägen om man kommer från Sandvikenhållet.
TID: Onsdagen den 13:e juni 2012 klockan 19.00
Smörgåsar är förbeställda av Mats/EMJ. Vi räknar med traditionellt antal som kommer. Vad Ni vill dricka
bestämmer Ni själva. VÄLKOMNA!
*
GKA:s Field-Day kommer att hållas i Svartviksstugan i början av september. Mer info kommer på hemsidan.
*
För Dig som ännu inte betalt medlemsavgiften är GKA:s postgiro: 33 19 90 -2. Ange call!
*
Höstens meeting-dagar: 5 september, 3 oktober, 7 november samt 5 december. Mats/EMJ snickrar på ett
spännande programutbud och vi återkommer. Kika på hemsidan så får Du veta mer. Du som har idéer och
förslag om programpunkter vid kommande månadsmöten hör av Dig till Mats/EMJ.
*
Vid årsmötet blev det en del personförändringar i styrelsen. Den nya styrelsen hittar Du i slutet av
medlemslistan. Första styrelsemötet är genomfört och mötesprotokoll läggs ut på hemsidan, där vi i
fortsättningen kommer att lägga medlemsinformation i ännu större utsträckning. OBS! Log-in krävs.
*
Sambandsgruppen har haft möte lördag 31 mars. Minnesanteckningar finns utlagt på hemsidan under fliken
”Samband”.
*
Eventuella ändringar och tillägg i medlemslistan skickas till SM3CLA. I det sammanhanget vill vi påpeka att Du
som inte har någon mailadress upptagen i listan skickar Din mailadress till CLA.
*
Vid styrelsemötet beslutades att budgetprocessen får följande utseende: Varje sektionsansvarig får ett
uppdrag att beskriva ett förslag för årets verksamhet. Eventuella behov av medel motiveras och äskanden
samlas upp av CLA. Berörda sektionsledare får personlig info från kassören.
*
SM3EYD har lämnat ett förslag om att ändra tidpunkten för bulletinuppläsning från söndag morgon 09.45 till
söndag kväll kl 21 ??. Anders kommer att ta upp frågan de närmaste uppläsningarna så att han får synpunkter
från Er som lyssnar och checkar in. Beslut tas i maj.
*
I fortsättningen kommer vi att skicka information/påminnelse inför varje månadsmöte ( cirka en vecka före )
som komplement till hemsidan.
Styrelsen

Skickat från SM3HHI/Risto

Ja som ni sett så la min APRS I-Gate av efter två års trogen
tjänst!

Om någon är intresserad av att sätta upp en I-Gate så kan
jag definitivt rekommendera OpenWRT, den finns till de flesta
cpuer, och kan köras på en massa olika hårdvaror allt från
små enkla routrar till en vanlig pc.
Den har varit otroligt stabil, inga stopp annat än vid
strömavbrott!

Efter installation av OpenWRT så lägger man lätt till andra
program från en webbaserad konfigsida, t.ex APRX.

Kruxet är väl konfigurationen av APRX, kommer ihåg att jag
fick testa ganska mycket innan jag fick till det, och nu är
det viktigare att få det rätt om man ska aktivera sändning
också, det fanns inte i den gamla versionen jag hade.

Kan ju vara bra om man kan hitta ett qth där man inte blir
störd själv om man aktiverar sändningen.

