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Vinterauktion

Onsdagen den 1 februari äger den sedvanliga vårauktionen rum. Var noga med att märka dina prylar så att vi
vet vem det är som säljer. Tänk på att det du inte får sålt
måste du ta hem igen.
Dessutom vill klubben ha 10 % av det du säljer.

Sambandsdags
Anmäl dig nu

Medlemsavgiften
Glöm inte att betala
Organ för Gävle Kortvågsamatörer
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Ordförandens rader

SM3RMH, Lasse

Många gör det
Skaffa @sk3gk.net -adress du med!
Som medlem i GKA har du möjligheten att få ett
alldeles eget @sk3gk.net epostalias.

Oj vilken rivstart 2006 gjorde. Han knappt blinka
och så hamnade vi raskt i februari.
Att sitta och hitta på vad man ska skriva om i en
sådan här ledarspalt, är både svårt och roligt.
Många tankar far runt i huvudet och det blir på något vis en ordlek som blommar upp inom mig. Ja,
det kanske inte är de vackraste ord alla gånger,
men det behöver det inta vara heller.
Debatterna på Internet och på våra amatörradioband är stundtals heta. Det har på sina ställen lett
till att stämningar för förtal lämnats in till tingsrätt
och en herrans pajkastning pågår. Detta har på inget vis någon egentlig koppling till amatörradions
hederskodex.
Oftast leder det till att svärta ner vår fina hobby.
Jag tänker inte debattera ämnet mer och hoppas
slippa höra att SA/SM3:or uppför sig på det viset
på våra band.
Ett annat kärt ämne är utvidgningen av 40 meters
bandet. Som de flesta vet, så kommer segmentet
7100 – 7200 kHz att tilldelas amatöradiotjänsten
fr.o.m. 2009. Det innebär att den nya bandplanen
som IARU region 1 fastställt, kommer att gälla för
Sveriges del fr.o.m. 2009. Om inte PTS kommer
med andra direktiv innan detta datum.

Med alias menas att alla mail som skickas till
"dinsignal@sk3gk.net " skickas vidare till din ordinarie epostadress. På så sätt behöver du inte sätta upp ett nytt epostkonto i din dator. Mindre jobb
och mindre uppgifter för dig att komma ihåg!
För att skaffa ditt eget epostalias, skicka ett mail
till epost@sk3gk.net
Mailet ska innehålla din anropssignal och den
epostadress som ska användas.
OBS! När du anmäler dig för ett epostalias godkänner du samtidigt att din epostadress finns
med i vår maillista för medlemsutskick.
Listan är endast för internt bruk inom GKA och vi
sprider den EJ vidare.
Hälsn. Datasektionen

Sedan sist

Nej fram med lödkolvarna och bygg nåt kul i vintermörkret!
Kom ihåg GKA:s aktivitetstävling! Skicka in loggutdrag. Resultat i nästa nummer!
73 de Lasse SM3RMH

Foto SM3ACI, Steve

Medlemsavgiften

Kom ihåg att medlemsavgiften ska
vara inbetald senast den 31 januari.
Annars…

SM3NTA, Ove

Tilman Thulesius, SM0JZT, kom till oss och
berättade under rubriken QROlle — idag och
i framtiden. Ett mycket intressant föredrag
som tilldrog sig mångas intresse under mötet.
Han hade också med sig Nils, SM5DEH, som har varit med och vidareutvecklat QROlle.
Tack och välkommen åter.
SM3EMJ, Mats
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Radiosamband
Nu börjar sambandssäsongen igen

Skutskärsratten lördag den 4 februari

Rallyknixen söndag den 5 februari

Sandvikens MK
Vinterpokalen lördag den 25 februari

lördag den 4 mars
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