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Månadsmöte onsdagen den 7 januari 2015 klockan 19.00 i Folkets Hus i Gävle, S.Centralgatan 10.

Vi får lyssna till Thomas Ericsson, 32 år från Sandviken och son till SM3LBN. Han tar oss med på ett
hissnande äventyr till Mount Everests topp tur och retur, via bild och film.
Tillsammans med tre kamrater ingick Thomas i en brittisk expedition som under 2012 försökte bestiga
berget från dess norra led i Tibet.
Thomas går igenom vad som krävs för att ta sig till berget.
Hur det är att leva på extrem höjd under lång tid, samt hur man påverkas fysiskt och psykiskt.
Hur teamet lyckades får du höra på kvällen.
Efter fikapausen blir det tid för ditt bidrag. Något att visa eller något att berätta om.
GOTT NYTT ÅR och varmt välkomna till en höjdarkväll önskar SM3CLA / Karl-Olof
Månadsmöte onsdagen den 4 februari 2015 klockan 19.00 i Folkets Hus i Gävle
Vi får besök av SM0EPX / Micke som kommer att berätta om störningskällor och ger åtgärdstips.
Han berättar om effekter av olika kärnor och lindningstekniker m.m. och
om SSA´s arbete inom EMC-området samt ger exempel på olika störningsfall.
Tag gärna med dej den där kärnan du inte riktigt vet vad den presterar.
Du kan även ta med filter du vill mäta upp (100 kHz-26.5 GHz).
Efter fikapausen blir det tid för ditt bidrag för kvällen. Vad har du att ta med och visa upp ?
Allt är välkommet.
Alla hälsas välkomna ! Styrelsen gm SM3CLA / Karl-Olof

Meeting-datum 2015
7 Januari
4 Mars (Årsmöte)
6 Maj
2 September
4 November

4 Februari
1 April
3 Juni (I Sandviken)
7 Oktober
2 December

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

Ordförandens rader
Gott Nytt År 2015.

Hoppas att ni har haft en fin jul och nyårshelg, att ni är utvilade
och har samlat nya krafter för att ta itu med 2015 års
arbete och annat som komma skall.
På tal om aktiviteter inom GKA så kan jag berätta, att vi inom styrelsen
ordnat meeting-punkter ända fram till halvårsskiftet 2015.
Vi får också hoppas på snö nu, så att sambandssäsongen kan rulla igång.
Det har hunnit bli mellandag när jag skriver detta.
Helgen har i alla fall förlöpt lugnt för vår familjs del.
Dipol-antennen som suttit utanför husknuten, har blåst ner.
Jag kommer att åka till Jula och köpa ett nytt lyftblock och några flagglinor.
Sedan är det bara att sätta upp den igen med
hjälp av en slang-pirra, en mutter och en rulle metrev.
För övrigt har jag suttit i mitt radiorum och skrivit program till ARDUINO.
En ganska mysig jul-sysselsättning.
Alla medarbetare inom styrelsen och arbetsgrupper samt alla
medlemmar tackas för ett mycket gott samarbete under år 2014.

Vi ses på januarimötet
73 från SM3EMJ Mats Friberg

Här finns en annonsplats om någon vill göra
reklam för något som kan vara till gagn
för en radioamatör.
Beslut om vad/vem som får annonsera
tas av styrelsen. Red.

Nästa nummer:
Utkommer den
26 Februari 2015
Manusstopp den:
24 Februari 2015
Redaktör:
SA3BGM/Tony
Layout och kopiering:
SA3BGM/Tony
Korrekturläsare:
-CLA Karl-Olof
Tidningens e-post:
kallelsen@sk3gk.se

Postadress:
GKA/co Elmsjö
Jägargatan 17b
80264 Gävle
PlusGiro:
33 19 90-2
GKA:s hemsida:
www.sk3gk.se
Webbredaktör:
SK3ARK/Dan
GKA:s e-post:
info@sk3gk.se

Ett par saker. . .
Du har väl uppmärksammat att vi finns på Facebook?
Det är SM3WEO som ordnat om det.
Kolla på SK3GK sedan du loggat in på sidan!
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Försäljningen av alla prylar efter SM3AKX/Bengt är slutförd.
Den visade sig inbringa inte mindre än 11.685 kronor.
När jag redovisade beloppet till sönerna blev svaret att de skänker hela beloppet
till ”Lars Olssons Fond”.
Jag har framfört vårt tack för den stora generositeten och
Fonden har sänt en julblomma till vardera av sönerna med familjer.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Jag vill än en gång uppmärksamma alla medlemmar på ”Medlemskvarten”
efter varje fikapaus vid våra meetings.
Det betyder att det finns tid och tillfälle för just DIG att berätta om något
eller visa upp något du köpt eller byggt för att tipsa oss andra.
Ta tillfället i akt!
Bidrag du också!
Helt opretentiöst!
SM3CLA/Karl-Olof
Arduino Hacket 2014.
Som ni kan läsa på klubbsidan så genomfördes en weekend lång
”utbildning i programmering mm” av Arduino i början av November 2014.
Mycket annat dryftades också under denna trevliga helg.
Flera har framfört önskan om nya träffar så vi får se om
vi skall träffas igen men då kanske bara en dag.
SA3BGM/Tony

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

September
Okt
Nov
Dec (Gävlebro)

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

Adressändringar:
SM3CFW
Göran Gustafsson
Swedenborgsgatan 42 Lgh 1202
118 27 STOCKHOLM

