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FÖRSÄLJNING/Auktion 4Dec 2013
Stellan, SM3ANM, har lämnat en del prylar för försäljning i
klubben.
Du ser på listan vad som kommer att auktioneras ut vid
Decembermötet.
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Läs på www.sk3gk.se för senaste nytt.

November mötet ägnas åt SAMBAND.
Alla GKA klubbmedlemmar och sambandsoperatörer välkomnas till GKA månadsmöte som kommer att äga rum på
Gävle Bro, den 6 november kl 19:00.
Klubben bjuder deltagarna på räksmörgås och dricka varför en anmälan om deltagande måste komma in till
SM3CLA / Karl-Olof senast 2013-11-04 klockan 18.00 Tel.: 026 - 64 27 19 eller 070 - 353 12 73 eller
via mail: karlolof.elmsjo@swipnet.se

Årets sista månadsmöte den 4:e december.
På mötet onsdagen den 4:e december klockan 19.00 får vi lyssna till SM5AQD/Håkan.
Håkan kommer hit från Uppsala och berättar och visar bilder från DX-expeditionen till
Swains – island.
Efter mötet blir det fika och information från styrelsen
Alla hälsas välkomna
SM3EMJ/Mats

Meeting-datum 2013
9 Januari
6 Mars (Årsmöte)
15 maj
4 September
6 November

6 Februari
3 April
12 Juni (I Sandviken)
2 Oktober
4 December

Platsen är: Lokalen ”Gullvivan” i Folkets Hus, S.Centralgatan 10, GÄVLE
Tiden är: 19.00

Ordförandens rader

Hej igen !
Ibland brukar jag tycka att tiden går fort. Blickar man tillbaka,
så blir då åtminstone jag medveten om, att det här året inte är
något undantag från denna regel.

Här kommer nu den sista tidningen för i år.
Vi har följt samma rutiner som föregående år.
Vi har härmed avverkat åtta månadsmöten.
Två möten återstår nu för år 2013.
Dels novembermötet onsdagen den 6:e november och sedan decembermötet
onsdagen den 4:e december.
Om man blickar tillbaka i tiden, så kan man se, att vi inom GKA har
varit flitiga med att ha auktioner på programmen.
För länge sedan auktionerades det ut många intressanta radiokomponenter.
Sedan följde en tid med ”dator-skrot”.
Efter detta har våra auktioner per år minskat.
Men detta innebär nu inte att vi har slutat med sådana.
Vi kommer att ta upp ”auktionsfrågan” på kommande styrelsemöten.
Jag vet att många är intresserade av detta.
Vi kommer att planera in nya framåt i tiden även om programpunkter med annat
innehåll naturligtvis kommer att dominera även fortsättningsvis.
Till det kommande månadsmötet MÅSTE man anmäla sig till CLA
om man vill ha förtäring.
Jag påpekar detta eftersom det är mycket viktigt.
Två saker till.
Glöm inte bort att se över era antenner innan snön kommer.
Se också över er sambandsutrustning, så att ni inte får panik när den nya sambands
säsongen börjar.
Vi ses på Gävle Bro den 6:e november.
EMJ/Mats
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Samband 2014
INGET HAR INKOMMIT TILL REDAKTÖREN
KOLLA PÅ: www.sk3gk.se för senaste info.

”CALLING CQ”
På svenska: ”RADIOÄVENTYR”
Förf.: Clinton B. DeSoto
Som 15-åring läste jag denna bok med stor förtjusning.
Den satte min fantasi i rörelse och la grunden till en kommande hobby.
Jag har tänkt på denna bok då och då och häromdagen gick jag in på Gävle Stadsbibliotek
för att höra om de kunde få fram den som fjärrlån.
Boken fanns på Sandvikens Stadsbibliotek ! !
Boken är tryckt 1944 och innehåller 12 kapitel, där vart och ett behandlar ett område
inom hamradio där amatörer gjort heroiska insatser.
Vi finner rubriker som:
”Vetenskapens frontkämpar” ,
”Norr om polcirkeln” ,
”Översvämning – storm – orkan”
eller ”Redo att gripa in”.
Den speglar tidsandan och kämpaglöden bland amatörerna i radions barndom på 20- och
30-talen.
En härlig hjältegloria tecknas runt den romantiserade radioamatören och hans
oegennyttiga pionjärinsatser.
Språket är en aning uppstyltat för vår tid.
Med nutida ögon, läste jag den med ett överseende leende på läpparna.
SM3CLA

Utropspriset ( =minimipris ) ser Du i samma lista.
Allt som överskrider utropsprisen tillfaller GKA/Olssons fond.
Om Du är väldigt sugen på att köpa något men inte kan vara med på decembermötet, går
det bra att lämna in ett bud till Dick/SM3CBR via mail ( sm3cbr@gavlenet.se ) så är Du med
i auktionen.
Andra frågor om prylarna skickas till samma adress.
Dick/SM3CBR
Bandkabel 450 ohm (ny, i rulle om 96 m. Kan säljas i fyra delar om 24 )

12:- /m

Spiderbeam HD mast 12 m ( nyskick, glasfiber, teleskop )

430:-

QROlle mod 1, 80 + 40 m, färdigbyggd och trimmad

1450:-

Transverter i byggsats 14 el. 28 MHz till 144MHz.
Design SM6DJH full dokumentation ingår

675:-

HW 101 + nätagg + mick ( byggbeskrivning medföljer. Byggd 1972 )
500:Vid provkörning konstaterades att slutrörens anoder blev lätt röda.
Ett troligt fel kan vara att förspänningen behöver kontrolleras och åtgärdas.
Störskyddstransformator ( isolationstrafo med transientskydd )
Transformatorn är tillverkad av Gunnar Beckman.
Den är oanvänd och okapslad.
Data:
TYPE: MHP1000-230/S/S/115-115 1-PHASE
PRIM: 230 – 400V 50-60 Hz
SEC: 115 – 0- 115 1000VA

1575:-

CDE-rotor CD-44 med manöverbox

500:-

SK3GK Meetingdatum 2014
8 Jan
5 Februari
5 Mars (Årsmöte)
2 April
7 Maj
4 Juni (Trebo)
Juli Sommarlov
Augusti Sommarlov
3
1
5
3

September
Okt
Nov
Dec

Mer info om vad som händer på mötena kan ni läsa om här eller på
www.sk3gk.se.

