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Alla läsare önskas
God Jul
Och
Gott Nytt år
Klipp ur Gefle Dagblad
den 25 oktober i år

Nästa år träffas vi
följande datum:
11 jan
1 febr
1 mars
5 april
3 maj
7 juni (Sandviken )
5 sept
3 okt
1 nov
6 dec

Organ för Gävle Kortvågsamatörer
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SÄLJES

Ordförandens rader
SM3RMH, Lasse
Oj vad tiden rinner iväg. Kanske inte så konstigt
egentligen. Mycket händer under hösten, som jag
skrev för ett par nummer sedan av Kallelsen. Vi hade
till exempel en riktigt trevlig 60-års fest i slutet på oktober.
Kanske dags att ha en julfest?
För min egen del, så kommer jag att försöka resa
runt till distriktets klubbar under vintern och berätta
om SSA:s verksamhet, samt samla in önskemål om
SSA aktiviteter i distrikt 3. Kan bli intressant.
En rapport från SSA:s senaste styrelsemöte, kommer
jag att ge på decembermötet. Mycket på G kan man
säga!
Ha en riktigt God jul och ett Gott Nytt År!

Herrcykel, 26 tums hjul, 18 växlar, nyservade
bromsar.
Säljes till GKA-medlem för 350 kr.
SM3CLA / K-O
Tel.: 026 - 64 27 19

SKÄNKES
18 meters fackverksmast, placerad i Gårdskär, skänkes mot att den bortforslas. (F.d.
SM3EP:s)
Hänvändelse till SM3CLA / K-O
Tel.: 026 - 64 27 19

SKÄNKES
Vid mötet kommer en mängd (nya) motstånd
och kondensatorer av varierande värden att
skänkas bort.
Du som vill fylla på förrådet gör klokt i att ta
med påsar eller lådor med fack.
SM3CLA / K-O

73 de Lasse, SM3RMH

Sedan sist

Ringsignal

Bland isbjörnar på Svalbard

Komponera din egen morsesignal
Jag fann en intressant artikel i senaste numret
av Practical Wireless.
Tyckte det kunde vara kul att vidarebefordra
till alla GKA:are !
Ringsignal med Morse i mobiltelefonen.
Vill du komponera din egen Morse-ringsignal ?
Gå in på nedanstående sida och ladda hem
gratis.
(Du kan också gå dit och bara "leka" med
kompositionen om du vill !)
Själv tänker jag låta ringsignalen bli ett "CQ" !

Foto SM3ACI, Steve

SM3EQY, Håkan, Berättade om en expedition till
Svalbard samt visade bilder från denna.
Vi tackar så mycket.
SM3EMJ, Mats

www.planetofnoise.com
SM3CLA, Karl-Olof
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GKA firade 60 år!
Tack till Er som gjorde festen möjlig
Ett 40-tal personer samlades lördagen den 22 oktober i Överhärde
Bygård och firade klubbens
6 0 - å r s j u b i l e u m .
Vi firade med en härlig buffé med
tillhörande dryck och vi bjöds på
underhållning av våran egen
vissångare, Jack, SM3TGM. Ett
mycket uppskattat uppträdande.
En tipstävling om klubben och
dess historia avgjordes medan kaffe och kaka intogs. Vinnarna kammade hem en jubileumsskiva med
inscannade tidningsurklipp om när
GKA bildades 1945.
Jubileumsskivor var även andra
och tredje priset i kvällens lotteri.
Grattis till Urban, SM3XRQ, som tog
hem högsta vinsten, en magnetfot
med tillhörande antenn för 2 meter.

av vår tidigare ”bullegubbe”, Erik,
SM3XLY. Roligt och överraskande
inslag, vilket säkert också Erik tyckte. Han blev nämligen ”lurad” upp
på scenen av kvällens bartender,
Anders, SM3EYD.
De sista gästerna lämnade lokalen vid midnatt och festen var över,
för denna gång.

Tack till Er som gjorde festen möjFör de som inte orkade ta sig upp lig, och ett extra stort tack till Er
och lyssna på ”Bullen” följande som kom och firade med oss!
morgon så lästes den upp på plats,
SM3WWO, Robert

Foton SM3VRO, Kenneth
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Månadsmöte
onsdag 7 december 2005
klockan 19.00
på
Kristinagården
SM5LBR, Rainer Arndt, berättar
för oss under rubriken:

Dayton — Ham-vention,
radioamatörernas Mecca
Kaffe serveras
www.sk3gk.net

