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Utskick från:  SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall 

Besöksadress:  Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall 

Kontaktpersoner: Ordförande: Markku Koskiniemi       SM3LDP 
 Sekreterare/ Redaktör Björn Ohlsson SM3UQO 060 - 12 85 70 

 Kassör:  Mats Danielsson          SM3KDY      0703-211797 
Email: hq@sk3bg.se  Webbplats: www.sk3bg.se Bankgiro: 178-8298 

                                                                                                                     

 
 

Ny hedersmedlem i SK3BG. 

 

SM3LDP Markku överräcker ett standar till SM3ESX Christer efter att Christer nu 
avslutat sina över 40 år i styrelsen för Sundsvalls radioamatörer 

Efter ca fyrtio år i styrelsen för SK3BG blir SM3ESX / Christer Byström 

avtackad av SK3BG:s styrelseordförande SM3LDP / Markku och samtidigt 

utsedd till hedersmedlem. 

 

Fyrtio år är en lång tid men Christer minns mycket tydligt hur det började. Året 

var 1971 på våren, SK3BG skulle fira 25 år och annonserade i lokalpressen, 

Christer såg annonsen och gick till samlingslokalen i Granlo. Till festen hade 

även Pihlgren, en stamanställd militär kommit och Christer frågade honom hur 

man får amatörradiocert. Det är inga problem blev svaret det är jag som fixar 

det ! På tidigt 70-tal var gången den att först tog man C-cert och efter en tid 

ansökte man och fick gå igenom ytterligare prov för certificatklasserna B och 

slutligen A. 

Christer stämde möte med Pihlgren och med sig hade han 100 takts diplomet 

från det militära. Pihlgren tittade misstroget på diplomet och sa, jaja du skall inte 

tro att det här blir så enkelt. 

Trots dessa kanske inte alltför uppmuntrade ord så klarades provet galant och C-

certet var i hamn. 

Christer som var en flitig besökare på klubbens träffar kom nu redan i 25 års 

åldern in i SK3BG.s styrelse, radioaktiviteten bestod av kortvågslyssnande och 

sändande på en vertikal antenn. Christer minns en radiomottagare TRIO 

9R59DS som drev alldeles förskräckligt första  halvtimmen innan den blivit 

varm. 

Under 70-talet steg antalet medlemmar sakta, 

med det var under 80-talet som aktiviteten i 

klubben och antalet medlemmar verkligen 

ökade. En drivande kraft var SM3FJF / 

Jörgen som drog igång telegrafikurser och 

utbildningar i teknik och reglemente. 

Telegrafikursen fanns på kassettband och 

Christer körde sönder ett antal 

kassettbandspelare av allt kopierande ! 

Styrelsen insåg att trots att det tog mycket 

tid, så var utbildningar rätt väg för att ge fler 

möjlighet att prova på vår hobby. Av tio 

utbildade var ofta sju till åtta inom kort tid 

aktiva. 

Det var nu under 80-talet som klubbträffarna 

ibland kom att innehålla ett antal föredrag 

per år naturligtvis bidrog det till att intresset 

och medlemsantalet ökade. En stor tillgång 

som föredragshållare var SM3CWE / Owe. 

Styrelsen för klubben lade ner ett stort arbete 

som värd för SSA:s årsmöte. 

Under 90-talet digitaliserades utbildningen, 

det blev fler utbildningar och föredragen på 

klubben kom nu regelbundet. Tiden går och 

redan nu började Christer inse att något 

måste göras för att få in mer ungdomar, 

styrelsen hade alltså redan nu frågan uppe på 

bordet. SK3BG stod ånyo som värd för ett 

SSA årsmöte vars förberedelser tog mycket 

kraft och tid. 

 I slutet av 90-talet och början av 2000 

märktes en förändring, av tio utbildade kom 

kanske tre-fyra i gång med sitt radiokörande. 

Christer tror att det delvis kan bero på 

svårigheter att få sätta upp antenner och att 

det är många aktiviteter såväl egna som 

barns, som slåss om tiden. 

Utbildningarna lades om till veckoslut, först 

trodde man, det går aldrig, men det visade 

sig vara rätt i tiden. Styrelsen lade fortsatt 

ned mycket arbete på att hålla 

medlemsantalet uppe. 
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När Christer försöker se framåt noterar han att det aldrig 

funnits så många radioamatörer i USA som nu så varför skulle 

inte vi kunna få den utvecklingen i Sverige ? Christer är säker 

på att den personliga kontakten, klubbens hemsida, utbildning, 

intressanta föredrag och vår tidning kommer att vara viktiga i 

framtiden. 

 

Text och bild 

SM3EXM Erik 

Aktuellt: på G i lokalen 

 

 

Klubben har en fin bildkanon men då tillhörande 
dator är ålderstigen  och därmed långsam, beslöt 
styrelsen vid senaste styrelsemötet att uppdraga åt 
SM3EFS / Lennart att köpa en ny. 
 
Vår bildkanon har använts mycket flitigt och en ny 
lampa måste införskaffas detta ligger också på 3EFS 
kanonen fungerar dock med ett något sämre 
ljusutbyte. 
 
Ett stativ har införskaffats för att härbärigera de 
datorer och annan radiomatriel som nu är i köket. 
Det har blivit lite svårt att serva alla saker på höjden 
så att säga. Nya rackskåpet kommer att placeras 
omedelbart till vänster om radiobordet och är försett 
med hjul, en förlägning av kabelkanalen kommer att 
göras för att placera allt erforderligt kablage snyggt 
och prydligt. 
 
Sambandssektionen har haft inbrott i sitt förråd, 
förutom oredan försvann bla. en dator. Med 
anledning av detta har sektionen monterat i ett nytt 
larmsystem sponsrat av givmild el installatör. Vilket 
innebär att besök till förrådet alltid måste ske i 
samförstånd med sambandssektionen. 
 
Angående de nya kompetenskraven. 
 
I våras anordnade SK3BG, SM3EFX / Christer, 
SM3FJF / Jörgen, en amatörradiokurs. Antalet 
träffar utökades till 3 veckoslutsmöten. En av 
erfarenheterna från kursen blev att befinlig 
kurslitteratur behöver kompletteras. Alla 
kursdeltagare blev godkända. 
Då våra kurser glädjande nog är fulltecknade 
kommer klubben att anordna en amatörradiokurs i 
oktober, med planerad examination den 15 nov. 
 
SM3UQO / Björn. 
 

Som framgått av QTC under våren så aktiverade 
klubben för fjärde året i rad EU-087, eller som vi 
säger Hemsö fästning, nordöst om Härnösand. 
Redan under hösten bildades en projektgrupp 
bestående av: projektledare ( utsedd av styrelsen ) 
SA3BPG / Markus, SM3ESX / Christer, SM3UQO / 
Björn, SM3EFS / Lennart, SA 3BDR / Håkan och  
SM3EXM / Erik. Då flertalet i gruppen ingående varit 
med  tidigare år så försökte vi sammanställa tidigare 
erfarenheter. Vi minskade antalet antenner ganska 
drastiskt och enades om att koncentrera 
radiokörandet till våra diplomfrekvenser. 
 
Från början var tanken att aktivera SI9AM, SK3BG 
och SF3HF men under planeringens gång anmälde 
ett flertal nya ” fort ” sitt intresse. Det blev till slut: 
SG6FO / Fort Oscar - Göteborg, SF5FF / 
Femörefortet - Oxelösund, SF2RF / Rödbergsfortet - 
Boden, SF2VF / Viktoriafortet - Boden och SF3HF. 
Vi ändrade lite i diplomreglerna och senare visade 
det sig att en av operatörerna på SG6FO var 
grafiker och med hans hjälp togs ett fint diplom 
fram. 
 
I april började vi med antennarbeterna, det var 
SM3UQO / Björn och SM3EFS / Lennart som satte 
upp dipol för 80m, dipol för 40m och vår 3 el beam. 
Vi hade 3 vertikaler som ingen använde. Försvarets 
bredbandsantenn sattes inte upp då alla var överens 
om att den bäst passade som konstlast ! 
Vi höll fast vid att anlita Catering för maten så 
Christer Sefbom resturatör på Hemsöfästning fick 
liksom tidigare år förtroendet och enligt 
lägerdeltagarna var maten på topp. 
I år blev vi 20 talet deltagare som förutom 
radiokörande fick god mat, en fin samvaro och 3 
lärorika föredrag till livs., 
 
Det var SM3EFX / Christer som förklarade det här 
med vågutbredning, SM3LDP / Markku som höll ett 
ett mycket tänkvärt föredrag om vad som utlöste 
finanskrisen, SM3PXO / Petter invigde oss i 
tjusningen att lyssna på brus. 
Den utvärdering som SM3LDP / Markku sände ut till 
samtliga deltagare gav vid handen att vi till nästa år 
skulle se över våra antenner. 
 
SM3EXM/ Erik 

SK3BG AKTIVERAR HEMSÖ FÄSTNING 
VÅREN 2015. 
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Den nog så viktiga 

trossen SM5XXC Annsofie 
samt XYL 3EXM Meren i 

köket.  
Liksom föregående år var 

vår cateringleverantör Kiki 

och Christer Sefbom på 
Hemsö fortet. 

Det gäller att ta vara 

på tillfällena innan 
hårdkörningen börjar 

tycker SM3PXO Petter 
SM3GGSK Classe håller 

fortet. 
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På SK3BG har vi en bildkanon. Vid nästan alla 
klubbträffar är vi i behov av en bildkanon, för att 
visa olika typer av presentationer. Du som har 
något kul  eller intressant att visa lägg upp det på 
ett USB minne eller ta med en CD med ditt material 
så kan du enkelt visa det för alla under 
klubbkvällar. 
 
SM3UQO Björn 
 

 
 
Klubben sänder under vår och höst omgången  QSL 

kort den: 
 

 
 
 

8 maj 
21 Sep 
16 Nov 

 
 
 

Glöm inte att frankera  
med QSL-märke. 

 
SM3NXS   Sten 

Har som målsättning att utkomma 2 ggr/ år med 
förhoppningsvis intressanta artiklar och reportage. 
Tidningen trycks och produceras i klubbens regi till 
själkostnadspris. Tidningen ges ut på klubbens 
hemsida för alla att ladda hem utan kostnad. Den 
trycks även upp i ca 240 ex varje år för att postas till 
medlemmar som inte kan hämta den på hemsidan. 
Kostnaden för tidningen ligger på ca 14,80 per ex 
det blir strax över 3500:- per år en icke helt 
obetydlig  summa. Önskvärt är väl att alla kunde 
hämta sin tidning på hemsidan för att hålla 
kostnaden nere men även att hålla miljöpåverkan 
nere på lägsta nivå . Det finns ju även fördelar med 
att hämta på nätet, har du en färgskrivare får du 
tidningen i  helt i färg.  
                                                                                    
Ha de Redaktörerna SM3exm Erik/ SM3UQO  Björn 
 

 

 

BILDKANON 

UTGÅENDE QSL 

 
Klubbtidningen QRX 

 
Som redaktör till QRX har jag  många uppslag på 

vad den skall innehålla och hur den skall se ut. Det 
är en kul uppgift att hålla på med detta. Men som i 

allt annat dyker det upp idétorka lite då och då, 
det är alltså tillåtet att komma med förslag, artiklar 

eller annat som kan vara av intresse om vår 
fantastiska hobby den är ju helt gränslös. Det vore 
kul om det fanns en eller flera därute i den stora 

världen som vill bidraga med något. 
Sidantalet är pga. portokostnader maximerat till 15 

sidor 
 

73 från redaktören. 
qrx@sk3bg.se 

Klubbtidningen QRX 
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20015-10-06 
 
SK3bg 70år SM3FJF Jörgen och SM3ESX 
Christer kåserar över klubben från 1985-2000 
det blir lite nostalgi och kanske en och annan 
bild. 
 
Klubbvärd 
SM3KDY  Mats 

 
2015-10-13 

Hybridbiler i all ära men de riktigt renläriga kör 
El-bil. Vad har marknaden att erbjuda? Och 
hur funkar det. SM3EXM Erik bjuder på lite 
prat samt lite teknik. Klubbvärd SA3BPG  

 

Eftersom detta program sträcker sig över en lång 
tid, kan det bli ändringar. Lyssna på SK3BG-Nytt  
söndagskvällar för senaste nytt. Du som har en 
korrekt  mailadress i bifogad medlemsförteckning, 
kommer att få meddelande om större 
programändringar via mail. 

Vi har normalt aktiviteter alla tisdagskvällar. Om 
inte annat anges, träffas vi i vår klubblokal, som 
ligger på Paviljongvägen 11, Sidsjön. 
Klubblokalen är då öppen från klockan 19.00. 
Entrédörren är försedd med dörrkod. Kontakta 
någon i styrelsen för vidare information. 
 
Under alla träffkvällar serveras kaffe och bröd, 
alternativt läsk och bröd, till ett självkostnadspris 
av endast 20 kronor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordförande: 
SM3LDP  Markku 

Sekreterare: 
SM3UQO/Björn 
 

Kassör: 
SM3KDY Mats 
 
 
 
 

Övriga styrelsemedlemmar: 
SM3CER/Janne 
 
SM3EFS/Lennart 
 
SM3FJF/Jörgen 
 
SM3GSK/Classe 
 
SM3MEH Tomas 
 
SA3BPG Markus 
 
 
 
 
 
Under år 2015 hålls styrelsemöten normalt andra 
måndagen i varje månad, med uppehåll under juli 
och augusti. 
 
Har du något, som du vill att vi ska ta upp på 
styrelsemötena, så kontakta någon i styrelsen. 
 
Du kan även använda  e-post adresserna: 
 
hq@sk3bg.se 
Klubblokalen@sk3bg.se 
 
 
 
 

SK3BG:s STYRELSE 

Klubbprogrammet 
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2015-11-24 
 
Så var det dags för årets sista kvartalsmöte. 
Kom upp och delge alla närvarande dina 
synpunkter och ideér. Styrelen behöver alltid ett 
bollplank för sina tankar och förslag. Det 
serveras kaffe och dryck som vanligt. 
 
Klubbvärd 
Styrelsen 
 
 
2015-12-01 
 
Veta mera, Hur ser en bra HF antenn ut och 
hur fungerar den. Det skall bollas med ideér och 
annat.  
SM3ESX Christer och SM3FJF Jörgen håller i 
denna kväll. 
 
Klubbvärd 
SM3LDP Markku 
 
 
 
2015-12-08 
 
Veta mera, vi fortsätter med serien om HF det 
blir helt enkelt Getin started in HF. 
SM3ESX Christer och SM3FJF Jörgen håller i 
denna kväll. 
 
Klubbvärd 
SM3MEH Tomas 
 
 
 
2015-12-15 
 
Så har vi kommit framt till sista punkten för 
2015, tänk vad tiden går när manhar roligt. Vi 
kan väl säga att årets sista  tisdag vad det gäller 
program bilr precis som vanligt. Mingel, glögg 
och lussekatyter med pepparkakor, lotteri skall 
vi också ordna. 
Alla hälsas välkommna. 
 
Klubbvärd 
Styrelsen 
 
 
 
 

2015-10-20 
Digitalt är kvällens agenda. SM3EFS Lennart talar 
om vad som har hänt i den digitala radiovärlden 
där ICOM och Yaesu står mitt emot varanda med 
två skilda system i amatörradio välden. 
 
Klubbvärd. 
SM3GSK Classe 
 
 
2015-10-27 
 
SM3UQO skall fortsätta med 70års kåseriet om 
SK3BG under åren 2001—2015, det blir bilder 
och lite nostalgi över händelser i klubbens 
historia. 
 
Klubbvärd 
SM3EFS Lennart 
 
 
2015-11-03 
 
I kväll håller vi stängt för att göra i ordning vår 
fina lokal inför 70års fest och mingel. 
 
Styrelsen. 
 
 
2015-11-10 
 
I kväll håller vi med fest och firar SK3BG 70 år. 
Inbjudningar har gått ut till medlemmar över 
detta evenemang. Det finns på vår hemsida och 
det kommer att talas över SK3BG:nytt under 
kommande söndagar. 
 
Se även inbjudan på sid 10 
  
Klubbvärd 
Styrelsen 
 
 
2015-11-17 
 
Teknikkväll med SM3LDP. Innehållet som vanligt 
ej i förväg avslöjat, men Markku brukar kunna 
leverera något spännande att visa. 
 
Klubbvärd 
SM3UQO Björn 
 

 



QRX  2/ 2015      2015-10-15         SM3UOQ     och     SM3ESX                    7 

 

Sällan har representanter för så många QSO:n varit samlade på samma plats. I vänstervarv ser vi 
SM3NXS / Sten, SM3GSK / Classe, SM3EVR / Tord, SM0AJU / Leif, SM5PSV / Monica, SM5DJZ / Janne 
och SM3NRY / Thomas. Vi träffades och diskuterade allsköns körda och förklarade varför en del blev 
okörda QSO:n. Vi njöt av den goda maten, som serverades och tillagats av Meren XYL SM3EXM / Erik. 
Vädrets makter voro oss nådiga och den fina utsikten över Storsjön kom verkligen till sin rätt. 

 
 

DX-MÖTE I BERGSJÖ  EN MAJDAG 2015. 

 
Då bonden nu är klar med 
höstbruket kunde den av oss 
efterlängtade 4-square för 80m 
äntligen komma på plats. Att den 
fungerar kunde bevisas direkt då 
SM3NXS Sten kunde köra nytt land 
på 80m. 
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Rapport från SSA Contest university 

Under våren, närmare bestämt helgen 20-22 mars 
samlades undertecknad och 11 andra amatörer 
samt lärare på Holmstagården i Utanede. Vi hade nu 
att se fram i mot en helg med tips och tricks i 
contestkörande. 
Veckan innan vi kursdeltagare anlände hade 
SM3UQO / Björn och SM3ESF / Lennart satt upp 
antenner, trimmat dessa och märkt upp alla feedrar, 
så vi kom till ett dukat bord, stort tack till Björn och 
Lennart för nedlagt arbete. 
Innan kursen startade hade vi fått hemuppgifter och 
vi med egen kortvågsrigg uppmanades att ta med 
denna och att ta del av reglerna i Russian DX 
Contest, RDXC som skulle bli vårt examensprov. 
Vi fick contestprogrammet TR4W förklarat och 
demonstrerat av SM5SIC / Sicken. Det var mycket 
intressant att se vad mycket hjälp man kan få av ett 
modernt dataprogram. Jag kan nu verkligen förstå 
vilken prestation som utfördes av amatörer med en 
radio, CW- nyckel, papper och penna som enda 
"vapen". 
Vi fick så tillfälle att logga ett antal QSO:n, 
loggprogrammet är verkligen smidigt med 
riggstyrning, cluster och poängräkning. När det så 
är dags för slutsummering ordnar loggprogrammet  
det och en färdig cabrillofil kan skickas till 
arrangörerna för rättning. 
Vi kursdeltagare fick även en visning av 
besöksstationen SI9AM och inte minst prova att 

ropa i en riktig pileup. Det var SM6LRR / Mats som 
befann sig i A6, Förenade Arabemiraten och med 
signalen A61QQ hade för avsikt att deltaga i RDXC. 
Då många av oss kursdeltagare var riktiga nybörjare 
så var det lite extra med ett så långväga QSO. 
Lördagen inleddes med att SM3ESX / Christer 
föreläste om vågutbredning, dessa kunskaper kunde 
vi sedan omsätta praktiskt kommande dygn. 
SM3FJF / Jörgen hade tillsammans med SM5SIC / 
Sicken satt ihop ett schema för stationsplatserna, vi 
blev uppdelade i sex par med tanken att köra i fyra 
timmars pass, med två timmar som operatör och 
två som medhjälpare. Det visade sig vara lagom och 
än en gång tänker jag på operatörer som kör en hel 
natt ! 
Det var nu kunskaperna om vågutbredning kom väl 
till pass och att förstå varför  det som var omöjligt 
för en kvart sedan nu var enkelt. 
Klockan 12.00 UTC var testen slut och SM0NCS / 
Tore, visade oss hur man laddar upp loggen till 
RDXC och till SSA HF Contest Cup. 
Som deltagare till kursen lärde jag mig mycket och 
vill tacka våra lärare för en fin helg. 
 
Tack till: SM3EAE / Lasse, SM3EFS / Lennart, 
SM3ESX / Christer, SM3FJF / Jörgen, SM3GDT / 
Hans, SM3PXO / Petter och SM5SIC / Göran 
Ingemar. 
SM3EXM/ Erik 
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Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, anordnar utbildning i amatörradioteknik. 
Utbildningen leder till Amatörradiocertifikat/licens,  
som ger tillgång till samtliga amatörradiofrekvensband. 
 

Kursens målsättning: 
Att ge kursdeltagarna de kunskaper och 
färdigheter som krävs, för att avlägga prov 
för amatörradiocertifikat/licens. 

 

Omfattning:  
5 kursdagar fördelade över 3 veckoslut, med hemuppgifter 
mellan de olika veckosluten.  
Undervisningen sker i Sundsvalls Radioamatörers klubblokal i 
Sidsjön, Sundsvall.  
 

Grundkunskaper:  
Grundskolans matematik för årskurs 9.  
 

 

 
 

 
 
   Utbildningskassens innehåll: 
   Läroboken Bli Sändaramatör - Grundutbildning 
   Trafikhandboken 
   Broschyrmaterial om amatörradiohobbyn 
   Block och penna 

 

   Kursledare:   
   SM3ESX  Christer Byström och  
   SM3FJF   Jörgen Norrmén 
 

Kursavgift:                                     Övernattning i Sundsvall: 
600 kronor (vid 10 deltagare)                         I byggnaden bredvid Sundsvalls 
Deltagarantalet begränsas till 15 personer.                Radioamatörers klubblokal 
I priset ingår SSA:s utbildningskasse.                 finns möjlighet till övernattning 
                                        till en billig penning. 
Övriga avgifter:    
Avgift för prov och utskrift av certifikat                  Mer info på www.sidsjohotell.se 
tillkommer efter avslutad utbildning. 

Information/Anmälan 

För ytterligare upplysningar och anmälan ring 
Christer Byström, SM3ESX  

telefon 060 – 56 12 85 
eller via mail sm3esx@telia.com 

 

Jörgen Norrmén, SM3FJF  
telefon 060 – 313 25 

eller via mail sm3fjf@ssa.se 
 

     Just nu pågår 2015 ås sista kurs med planerad examination 
den 15nov 
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BINGOLOTTO 

Sundsval ls  Radioamatörer, 
SK3BG, säljer bingolotter, för att 
delfinansiera 
k l u b b e n s 
verksamhet.  
 
 
 
 
 
 
Stöd klubbens verksamhet 
genom att abonnera på bingo-
brickor och få dem direkt hem i 
brevlådan. 
 
För Dig, som vill prenumerera på 
Bingolottobrickor, är det enklast 
att Du kontaktar  
SM3KAF/Bosse  på telefon  
060 - 55 29 49. 
 
 
Tänk på, att alla har chansen att 
vinna på sin bingobricka, medan 

SK3BG ALLTID VINNER på 
varje såld bingolott. 

 

 

Klubbförsäkringen 

GLÖM INTE! 
Använd micken och logga in på 

 

SSA-Bulletinen och 
SK3BG-nytt 

Söndagar kl 21.00  på RV58 

 
Styrelsen beslutade för en tid sedan att undersöka klubbens 
försäkringsskydd både materiellt samt personellt. Vad händer om vi 
fäller en mast över en parkerad bil ? Eller om någon av oss trillar ner 
från ett tak ? Detta har resulterat i att samtliga medlemmar i dag är 
är anslutna till en olycksfallsförsäkring.  
 
Försäkringen är så utförd att den skall skydda medlemmar under 
aktiviteter där klubben medverkar i form av sambandsuppdrag, 
radiotävlingar eller annat som innebär arbeten eller aktiviteter där 
SK3BG är inblandad.  
 
Som vi förstår avtalet innebär det även resor till och från sådan 
aktivitet. Vi har även kollat så att vi har skydd i fall någon av våra 
antenner ramlar ner i skallen på någon.  
 
Det är i dagsläget inte känt om andra radioklubbar har sådant skydd 
till sina medlemmar som SK3BG  
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Syftet med SI9AM, King Chulalongkorn Memorial Amateur Radio Society in 
Ragunda, Sweden är, att kunna erbjuda sändaramatörer, som besöker den 
Thailändska paviljongen, att på plats kunna köra radio med specialsignalen 
SI9AM.  
  
  

Lite från SI9AM  

Hej SI9AM Radiovänner 

  
Kort Information August 2015 

  
GÅVA TILL SI9AM 

SA3CAT Owe Östberg har skänkt en begagnad WARC 

beam till SI9AM -en ersättning istället för WARC 
Spideerbeamen, som blåser sönder ca 1 gång per år... 

  
Stort T A C K  Owe för gåvan till SI9AM 

Foto på den färdigmonterade beamen   
  

14 Augusti 

SM3EFS Lennart och SM3FJF Jörgen besöker SI9AM och 
gör en inventering inför kommande antennarbeten 

  
21 Augusti 

Arbetsdag på SI9AM 

SM3EFS Lernnart, SM3JVJ Larts, SM3LJA Kent och 
SM3FJF Jörgen gör en arbetsdag i Utanede 

SM3JVJ och SM3LJA gör slyröjning runt antrennmasterna 
och infartsväg för SKY-lift in tioll antennområden 

  
23 Augusti 

SI9AM Styrelsemöte 

Minnesanteckningar kommer separat i mail till dig från 
sekreteraren SM3PXO Petter 

  
DIGGILOO 2015 

Bonus från DIGGILOO 2015 för de respektive deltagande 

Radioklubbarnas medlemmar, 100 kr/person, kommer 
under september månad att utbetalas till klubbarnas 

föreningar. 
Mer info om detta i samband med styrelsprotokollet 

skickas ut separat. 

  
  

28-29 Augusti 
Arbetsdagar på SI9AM 

SM3UQO Björn, SM3EFS Lennart, SM3LJA Kent och 
SM3FJF Jörgen arbetar under 2 dagar i Utanede med att 

demontrera den något trasiga WARC-Spiderbeamen och 

ersätter den med en begagnad WARC beam från 
Cushcraft 

  
SM3UQO Björn och SM3EFS mäter ochså på den fast 

riktade 3 el beamen coch de gör justeringar på 

drivelementet för att få bästa anpassning. 
(För er som inte vet så är det också en gåva från ON6UQ 

Marcel och DD2CW Jef n- för ca 6 år sedan) 
Bifogar bild på den också.  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

= 
  

Kommande händelser under september oktober 2015 
  

19-20 sept 

SAC CW 
SM3EAE Lasse och SM3FJF Jörgen 

 
10-11 okt 

SAC SSB 
Contestteam under ledning av SA3BYP Johan 

  

21-28 okt 
CQ WW SSB 

Contest team från Belgien och Tysklan 
ONL741 Dirk 

ON6UQ Marce 

DD2CW Jef 
ON7TQ Rogere 

  
1 nov kl 19.00 

SI9AM Styrelsemöte - separat kallelse kommer 
  

Bild IMG_7241 3 el WARC  Gåva från SA3CAT Owe 

Bild IMG_7251 3 el beam 14 MHz anpassad till 14.180 
MHz, Tidigare gåva från ON6UQ Marcel och DD2CW Jef 

  
// 

73 de 

SM3FJF Jörgen 
SI9AM Ordförande 
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Välkommen  
Välkommen att hyra SI9AM för några timmar, ett dygn eller flera dygn. Du väljer själv hur mycket du vill 
köra och vilka band du vill aktivera.  
  
 
Bokning av SI9AM  
För mer information kontakta SM3FJF/Jörgen på telefon 060 - 313 25  
 
Text och bild 
SM3FJF Jörgen 

Den ”nya” WARK beamen på SI9AM gåva från SA3CAT Ove 

Här syns på ytterspetsarna på dipoldelen den 

förlägning som sattes upp för att få antennen 
bättre avstämd. 
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NYBLIVEN SÄNDARAMATÖR ELLER  
DU SOM INTE BESÖKT KLUBBEN PÅ LÄNGE 

Du som är nybliven sändaramatör, eller du som 
inte besökt klubben på länge, här är lite info du 
kanske söker. 

 
Du finner alltid information om aktiviteter vad som 
pågår, och vad som kommer att ske på 
www.sk3bg.se. 
 
Du kan alltid lyssna på ”Bullen” via RV58 SK3BG:s 
repeiter. Efter den normala SSA bulletinen kommer 
det alltid ett SK3BG:nytt som ger dig information 
och nyheter som rör klubben. Har du ytterligare 

frågor är du alltid välkommen att ställa dem via 
SK3BG:nytt eller du kan använda e-mail via 
hq@sk3bg.se. Du kan även använda de e-mail 
adresser du hittar på hemsidan. 
 

Det är en länklista som jag funnit innehåller det mesta 

en Ham kan önska, den verkar också var uppdaterad 
mycket  bra. 

Här har du en sida med SDR (soft radio design) som är 
online, du kan se dina egna signaler. 

 

En sida med mycket information för alla. 
 

Alltiallo sida har finns mycket godis. 
 

Det är populärt med lysdioder, här finns det mesta. Skall 
du göra en egen lampa eller har du ideér här finns det 

du behöver. 

 
Börja med att söka på Hamradio ”du kommer att bli 

överraskad 
 

Förmodligen en av de större loppis sidor med radio 

Och elektronirelaterat i Norden. 
 

 
Är du ute på att bygga små antenner för VHF/UHF här är 

en sida med mycke idéer 
 

SM5DGX Anders har en salusida med mycket intressanta 

prylar för den som gillar frekvenser  VHF/UHF/ och uppåt 
 

 
En hemsida för den tekniske hempularen 3135 olika 

Elektroniska schemor och beskrivningar 

www.i1wqrlinkradio.com   

 
 

//websdr.ewi.utwnde.nl 
 

 

 www.Ac6v.com 
 

 www.hamuniverse.com 
 

 www.ledbutik.se 
 

 

 
Youtube.com 

 
 

Brugtgrej.dk 

 
 

 
http://www.powabeamantennas.com/ 

 
 

http://www.123minsida.se/

radioprylar/40266881 
 

 
Www.satsleuth.com 

SM3UQO:s länklista 


