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GSA har ny postadress

POSTBOX 230
435 25 Mölnlycke

MÅNADSMÖTE
Måndag 10 jan.
kl. 19.45

INFORMATION
QRO-bladet är Göteborgs Sändareamatörers
organ för meddelanden och information.
Uttalanden och åsikter som framförs i signerade artiklar är ej GSA:s eller tidningens
egna. Osignerade artiklar tas ej in.

Föreningen Göteborgs Sändareamatörer har
adressen Postbox 230, 435 25 Mölnlycke.

Redaktör och ansvarig utgivare är SM6NEF,
Marieanne Sandin, Smörgatan 40, 412 76
Göteborg, tel: 031/40 47 72.
Artiklar till tidningen skall vara maskinskrivna
med spaltbredd 85 eller 160 mm.
Bidrag kan skickas till sm6bqn@swipnet.se
Manusstopp är fredagen i samma vecka som
månadsmötet. För ej beställt material ansvaras
ej.

Kontaktman är SM6ETR Lars Westerlund,
tel 031/21 83 23

Adressen till GSA:s hemsida:
http://www.qsl.net/sk6ag

Medlemsavgiften för år 2000 är 200 kr.
Avgiften för familjemedlem över 15 år är
25:- och under 15 år 5:-. Medlem med signal fyllda 15 år, kan ej vara familjemedlem,
men betalar efter QRO-reduceringsavgift
100:- för fullt medlemskap. Pengarna insättes på postgironr: 42 20 64-6.
Bidrag till repeatern SK6RFQ och SK6SA
mailbox insättes på samma postgironummer.
Frivilliga bidrag mottages med tacksamhet.

SK6AG
Klubbstugans adress är Gamla Boråsvägen 2.
Tel öppet-hus kvällar: 0704-13 21 78

Månadsmöten hålls i Radiomuséet, Anders
Carlssons gata 2 (Lundbystrand) andra
måndagen i månaden klockan 19.45

GSA-nätet
GSA-nätet och kvällsbulletinen sänds över
repeatern SK6RFQ (kanal R2, frekvens
145,650 Mhz) varje söndag kl 20.00 utom vid
sommar- och helguppehåll.

Valberedning för 2000
Vakant
Revisorer för 2000
SM6RII Erik
SM6BMI Allan
SM6VJK Mikael

Repeaterfrekvens för GSA´s 10 met.repeater
29680 / 29,580 ut/in
Packetfrekvenser: Kortedala 144,900
Landvetter 144,9375

031/82 02 06
031/44 35 09
031/87 57 10

STYRELSEN 2000
Ordförande
031/21 83 23
v. ordförande SM6NAK
Sekreterare SM6NEF
v sekr.
SM6VJE
Kassör
SM6ANW
Tekniksekr. SM6VFZ
Utbildn.sekr. SM6NZM
Suppl. och
materialförv. SM6USS
Suppleant
SM6WHY
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SM6ETR

Lars Westerlund

Åke Jansson
Marieanne Sandin
Patrik Ersson
Sven Eklöf
Daniel Uppström
Lars Befwe

031/29 44 79
031/40 47 72
031/49 82 43
031/88 18 73
031/24 62 53
0340-65 73 10

Dennis Hallongren
Lars Simonsson

031/331 26 47
031/41 06 96

ETT RIKTIGT GOTT NYTT ÅR !
***** Nytt år, ny styrelse och nya aktiviteter. Vi börjar med första månadsmötet, som blir den 10 januari klockan 19.45 i Radiomuséets lokaler på Lundby
strand. SM6CAS, Nils-Göran, kommer att berätta för oss från sin senaste DXexpedition. Säkert har han också med sig många fina, soliga bilder, som värmer
i vinterkylan.
Vi skall också dela ut Öltunnan till den, som kört flest QSO:n under en 30dagarsperiod under år 1999. Det är alltså hög tid att lämna in loggar nu! Skicka
dem per post eller lämna dem på månadsmötet. Reglerna för Öl-tunnan finner
du längre fram i QRO.
***** Vår bibliotekarie, Erik -RII, tycker att det är dags att någon tar över
hans syssla nu. Finns det någon, som känner för att ta hand om våra böcker i
klubbstugan? Erik har lovat att stå kvar ett halvår för att sätta in en ev. ny
bibliotekarie i arbetet. Hör av dig till styrelsen, om du tycker att det verkar vara
något för dig.
***** Vi har ju tillsammans med SK6AW och SK6AK börjat att planera en
gemensam fieldday. Arbetsgruppen fortsätter sin planering och om allt går väl,
så kan det bli något gemensamt till våren. Mer information kommer på månadsmötena och i QRO.
***** Anders -RTN berättade på månadsmötet om en amatörradiomässa i
USA i slutet av maj. Tycker du att det verkar intressant, så hör av dig till
Anders för mer information.
***** Om du tittat på första sidan av QRO, så ser du att klubben har bytt postadress f o m 1 jan. 2000. Detta beror på att vår nye kassör bor i Mölnlycke och
för att det skall bli så smidigt som möjligt för honom med posten, så är alltså
den nya adressen till GSA: Postbox 230, 435 25 Mölnlycke.
***** Det är dags att betala in medlemsavgiften för år 2000. Du fick ett inbetalningskort i förra numret av QRO. Skriv tydligt, så blir kassören glad!
Bidrag till QRO kan du skicka på följande adress:
sm6bqn@swipnet.se
Stoppdatum för nästa QRO: fredagen den 14 januari kl. 12.00
73 och 88 de SM6NEF
3

Ordförandens rader……..
Hej alla GSA kamrater.
Då har vi åter röstat fram en ny ordförande, mig. Mitt namn är Lasse och min signal
SM6ETR. Denna signal har jag haft sedan 1970. Själv är jag 50 år gammal. Jag har
varit ordförande i GSA under en tidigare period, mellan åren 1977 och 1993. Alltså
16 år. Jag vill här tacka för förtroendet och vill även passa på att tacka den avgående
ordförande Kenneth SM6BQN för ett väl utfört arbete, dels som ordförande under de
6 gångna åren och dels för det arbete han dessförinnan utfört under många år, som
varande styrelsemedlem.
Ofta för ju en ordförande med sig nya idéer till klubben, så även denna gång. Tanken
bakom en förening är ju att man dels ska få känna gemenskap med likasinnade, vid
klubbmöten o.dyl. Dels att man genom gemensamma krafter kan åstadkomma något
mer än vad man ensam kan göra.
Det här med att man ska kunna göras saker tillsammans är det jag hade tänkt att pröva
på. Det behöver ju inte vara något, som har med amatörradio att göra. Det behöver
inte ens ha med teknik att göra. Det som jag tycker att GSA behöver för att få tillbaka
kamratandan igen är social verksamhet. D.v.s. träffas på stan någonstans och äta en
god måltid, eller att bara gå på bio. Jag har många idéer om vad vi kan hitta på. Jag
kommer att presentera dom allteftersom tiden lider, beroende på hur uppslutningen
blir.
Det första kommer att bli ölskola, men mer om detta finns att läsa på annan plats i
tidningen.
Bästa 73 de Lasse SM6ETR ordf. År 2000.

4

Alla som var på månadsmötet i december vet nu hur det gick till när radiochefen fastnade i luftkonditioneringen, när professorn limmade fast hustrun
och varför man trodde att filmburken skulle explodera. Vi fick också höra
många andra fantastiska historier från Eriks liv i det militära och på Sveriges
Radio och Television.
Vi tackar Erik -DGR för en trevlig kväll med många goda skratt.
-NEF

TILLÄGG TILL MEDLEMSLISTAN:
NYA MEDLEMMAR:

SM6BHQ

Berndt Grunemann

Bryggarebacken 24

430 90 Öckerö

Henry F. Carlsson

Knektegårdsg. 35 A-3

441 37 Alingsås

Eklanda torg 3

431 49 Mölndal

NY ADRESS:
SM6VJK

Mikael Kärnestedt
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GSA går i skolan.
Nu alla barn är det barnprogram. Det är dags att GSA:s medlemmar förkovrar sig
i konsten att dricka öl. Det är ölskola i restaurang ”Pannrummet”. QTH är i
telemarken d.v.s. det område som ligger mellan Gamlestadstorg och
Gustavsplatsen på den västra sidan. Det var på detta område som televerket hade
sina verkstäder. Det är inte långt ifrån bingolottostudion.
Kvällen innefattar:
1/ Middag med snaps (för den som vill ha) och öl.
2/ Själva ölskolan. Jag kan bedyra att det blir lärorikt.
3/ Studiebesök på Göteborgs andra bryggeri.
Hela kalaset kommer att gå på 190 spänn per skalle, om vi blir fler än 15 pers.
Det är det värt. Vi samlas i baren vid 19-tiden, fredagen den 28/1 2000. Glöm
inte att ta med respektive. Ju fler dess roligare.
Sista anmälningsdag är den 17/1. Anmälan gör du till Lars Westerlund genom att
sätta in 190:-/person på postgiro nr 765287-8. Glöm inte att skriva avsändare!
Vi ses på en lärorik afton, 73 de SM6ETR.
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Lite av varje från Tekmar

MFJ Versa Tuner V.
Model MFJ-989C.
Matchbox som klarar 3
KW PEP. 1,8-30 MHz.
Inbyggd dummy load.
Ny. 5000:-

Philips Universal Counter
PM 6615. 10 Hz – 1 GHz.
Begagnad i fint skick.
Med manual (kopia). 4500:-

Nätaggregat. 13,8 V 12 A (klarar
upp till 15 A under kortare stunder).
Nytt i originalkartong. 1300:-

Fritzel FD-4 Multiband-antenn för
3,5 / 7 / 14 / 18 / 25 / 28 MHz. Försedd med 1:6 balun. Anslutning för
PL-259 kontakt och 50 Ohm koax.
Försedd med ändisolatorer. Klarar
200 W CW eller 300 W SSB. Totallängd 41,5 meter. Vikt 1,4 kg. Ny i
originalkartong. 990:-

Alla priser inkl 25% moms.
Reservation för slutförsäljning.
Tekmar. Box 144.
510 22 Hyssna
0320-39773, 070-3373518

Baluner.
** HI-Q Balun. 4:1 för dipolantenner. Frekvensområde 3-40 MHz.
1500 W. Med SO-239 kontakt. Nya. 395:** HI-Q Balun. Som ovan fast 1:1. 395:** Fritzel Balun. För dipol. 1:1. 50/50 Ohm. 1-50 MHz. Max effekt 700
W CW / 1400 W SSB. Ny i originalkarong. 695:** Balun 1:1. 50 Ohms impedance. Max 400 Watt. Balunen ligger i en
låda med 2 rejäla fästen för exempelvis dipol. Koaxialkabeln anslutes
till en SO-239 kontakt. Ny. 425:7

Vi har ett antal slutstegstrissor i
klubben.

Kristaller för amatörradio och
kommradio
t.ex. RU-16, IC-22, TR-2200
MULTI-7, MITSUBICHI, SRA-CN
405,STORNO

De heter BLW 29 och är för VHF.
De skall klara 15 W.
Priset var förr 70:- och nu säljer vi
dem för 50:-/st.

SM6ETR Lasse
tel 031/21 23 83
-------------------------------------------

Är du intresserad, så hör av dig till
SM6OWI Tony
tel 031/24 23 54
------------------------------------------

Har du tänkt på att här
annonserar du gratis om
du är medlem i GSA!?
Om du inte är medlem, så
tar vi med den i mån om
plats.

OBS!
Affären är
stängd på
tisdagar!
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AKTUELLA TESTER
UTC

TEST

4

1800-2200z

VHF

11

1800-2200z

UHF

18

1800-2200z

SHF Micro

25

1800-2200z

50 MHZ

Jan.

29-30

NSA församlingstest
reglerna enligt QTC 7 -1999

Saxat ur ÖSA-news som saxat ur SARTG News Nr 106
Hur du undviker kortis i koaxkontakten
Här kommer ett tips på hur du ansluter en koaxialkabel, en RG58, i ett PL239
kontaktdon med reduceringshylsa, utan att riskera kortslutning. Man kompletterar donet med en liten fiberbricka. Se snittbild nedan. Datortillverkare
använder ofta en fiberbricka, som läggs under vissa av fästskruvarna för moderkortet. En liten rödbrun bricka som passar perfekt på dielektriet i en RG58
koax.
SM4LLP
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ÖLTUNNAN

Öltunnan är ett ständigt vandrande pris i GSA:s årliga aktivitetstävling. Alla
licensierade medlemmar i GSA är berättigade att deltaga.
TÄVLINGSTID: 30 dagar i följd under ett kalenderår. Denna period kan påbörjas
vilken dag som helst under året fram till den 2/12.
POÄNG: Varje tvåvägs-QSO ger 1 poäng. Ett QSO anses komplett om rätt call
antecknats i loggen och korrekta RST-rapporter utväxlats. Alla amatörband och alla
trafiksätt är tillåtna.
SAMMA MOTSTATION får räknas endast en gång per band och dag. Test-QSO
gäller ej. Repeater-QSO är OK, om de utväxlats över GSA:s repeater. Endast
singelop. trafik är tilllåten.
TÄVLINGSLOGGEN skall innehålla: datum, call, tRST, rRST, band och mode.
Loggen skall sändas till GSA:s postbox senast den 10/1 eller överlämnas till
januarimötet. GSA:s tävlingsjurys beslut kan ej överklagas.
VINNAREN får öltunnan på ett år, sex skarpa Pripps samt en graverad plåt med
årtal, call och poäng, som spikas på tunnan.
Vinnaren är skyldig tillse att tunnan återlämnas till GSA eller till nästa vinnare efter
ett år. Tunnan får ej utsättas för fukt, då den kan spricka vid senare torkning.

LYCKA TILL!
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VEM GÖR VAD 2000 ?
Kontaktmän aktiviteter
antenngrupp
bibliotekarie
byggkvällar
cw-övning
diplommanager
fieldday
GSA-nät
internetfrågor
lotteri
materialförvaltare
medlemsregister
nycklar radiorum/stugan
QRO-redaktör
QRP-sektion
QSL-manager
QSL-manager, Angered
repeateransvarig
stationsförest. SK6AG
studiebesök
stugvärd
sysops SK6SA
digitalt, kontaktman
radio
HF/amtor/pactor
tekniklärare
tekniksekreterare
tester VHF/UHF
tester kortvåg
utbildningssekreterare
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SM6VJK
SM6ETR
SM6RII
SM6OWI
SM6VJK
SM6RQN
SM6VJK
SM6OWI
SM6ETR
SM6USB
SM6NAK
SM6USS
SM6NEF
SM6NEF
SM6NEF
SM6VJK
SM6TEU
SM6UTB
SM6ETR
SM6BQN
SM6BQN
SM6NZM
SM6RQN

Mikael
87 57 10
Lars
21 83 23
Erik
82 02 06
Tony
24 23 54
Mikael
87 57 10
Nils
48 26 09
Mikael
87 57 10
Tony
24 23 54
Lars
21 83 23
Janne 0709-74 94 77
Åke
29 44 79
Dennis
331 26 47
Marieanne 40 47 72
Marieanne 40 47 72
Marieanne 40 47 72
Mikael
87 57 10
Lennart
29 05 14
Thomas 331 90 00
Lars
21 83 23
Kenneth
40 47 72
Kenneth
40 47 72
Lars 0340-65 73 10
Nils
48 26 09

SM6RPZ
SM6ETR
SM6GXQ
SM6OWI
SM6VFZ
SM6USS
SM6SXH
SM6NZM

Lars
82 86 78
Lars
21 83 23
Peter 0300-77 49 33
Tony
24 23 54
Daniel
24 62 53
Dennis
331 26 47
Magnus 0301-300 52
Lars 0340-65 73 10

