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Aktivitetsdag

Stigen, Sandviken
den 4:e januari
De som är intresserade att deltaga bör anmäla sig

KALLELSE

Medlemmar i
Gävle Kortvågsamatörer
kallas till
ordinarie Årsmöte
onsdag den
5 februari 2003
i kvarterslokalen
vid Kristinaplan

Organ för Gävle Kortvågsamatörer
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-RMH har ordet
Lasse, ordförande
SM3RMH,
SM3RMH, Lars
Lars Nygren,
Nygren, ordförande
ordförande
G ott Nytt År på er! Nu
inleds 2003 med en ri vstart och det innebär en
hel del. WRC 03 under
juli månad, tar upp den
alltid lika omstridda fr ågan om kravet på telegr afikunskap för att få köra
kortvåg. Efter IARU:s
möte nyligen så finns en
stor majoritet för att sl opa cw kravet Vi får se i
sommar vad beslutet inni
nebär.
nebär

se nya ansikten på våra
klubbmöten och givetvis
lika roligt att se de gamla
vanliga. Nu har cept 2
kursen avslutats och det
borde innebära att vi
inom kort har ett antal
nya signaler att lyssna
efter. Eftersom nästan
alla av kursdeltagarna är
helt eller delvis ovana
med amatörradio, så
skall vi ha en inkörningsdag. Detta sker redan
den 4 januari. Hoppas att
Tänk vad kul det är att så många som möjligt vi-

sar sig på radion den dagen. Allt för att ge dem
en varm start i etern. De
ska givetvis känna sig
välkomna på våra möten.
Hoppas att pepparkakorna och all glögg har
smakat bra. Det är rätt
så skönt när allt julstök
är förbi och allt återgår
till det normala.
73 de Lasse, RMH
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Sedan sist
På senaste mötet sammanfattade KarlOlof, SM3CLA, SINA 50 ÅR SOM RADIOAMATÖR. Vi lyssnade till hans minnen. Vi
tackar för en mycket givande kväll och
även för fikat som han bjöd på.
SM3EMJ

Säljes

VX5R 3 -bands transiever
för 50mhz 145mhz och
432mhz
laddare och väska medfö ljer.
Pris:
3.500 sek
Ring Jack SM3TGM på tel:
026 -10 09 19 eller på mobimobilen: 070 -233 25 58.
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Aktivitetsdag
Stigen, Sandviken, den 4:e januari
Nu har Cept 2 kursen precis avslutats och då tänkte vi att de som varit med på kursen,
borde få en lite mer praktisk inblick i vår underbara hobby.

Vi kommer att göra följande:

Köra radio

Äta god mat

Sätta upp antenner.

Kika på APRS, (Jon, SM4UZM)

Vår gode kock, Anders SM3PTP, kommer att laga till en Lasagne och vi vill därför få in förhandsanmälan på hur många som vill ha mat. Allt till självkostnadspris.
De som är intresserade att deltaga, bör anmäla sig till undertecknad.
Lasse, SM3RMH, tel. 026-19 00 87

Byggkvällar – start i mars!
Tillsammans med FRO I Gävle, kommer
vi att anord
anordna byggkvällar. Detta blir vid
FRO:s stu
stuga, Hällhammar. Eftersom
FROFRO-gänget vill fixa i ordning lokalerna
under januari och februari, så startar vi
i mars.
Det är fritt fram för var och en att bygga det man vill. Instruktörer kommer att
finnas på plats och kan förhoppningsvis
ge lite goda råd.

I februari kommer vi att kalla till
ett upptaktsmöte och diskutera
eventuella inköp av byggsatser
och dylikt. Plats och datum meddelas i kommande kallelse.
Byggansvarig,
Lennart SM3MTF 026 – 21 80 49

ORGAN FÖR GÄVLE KORTVÅGSAMATÖRER

Månadsmöte
onsdag 8 januari 2002
klockan 19.00
på
Kristinagården
På programmet:
SM4UZM, Jon Eriksson,
kommer hit och berättar om
APRS och förklarar vad det är
för någonting. Välkomna.

