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bandsledare.
Tomas /MEH föreslog att ha regional sambandsgrupp Radiosamband XYZ.se som plattform. Tomas MEH ställer upp frivilligt att
leda. Behövs representanter från
olika regioner och klubbar för att
kunna börja diskutera gemensamma ärenden.

SM3-Vårmöte i Sundsvall
Tjugotal amatörer från fyra
SM3-klubbar hade samlats
till SK3BG:s lokaler för SM3vårmöte.
Hans SM3GDT informerade samlingen vad som händer på SSA
och framförallt kring certifikat/
kunskapsprov.
Aktuella distrikt-3-frågor
sammanställda här nedan.
Samband Tomas SM3MEH
Samband Sundsvall samarbetsplattform mellan FRO och SK3BG
och har ca 20 aktiva medlemmar.
Tomas presenterade ett förslag
om samband inom distrikt 3 /xyz
län enligt följande:
Ett förslag…
….är att vi inom distrikt 3 / XYZlän som bedriver eller vill bedriva
verksamhet inom nöd- och radiosamband sätter oss ned och inleder en samarbetsdiskussion
…är att i första hand bilda
en”samverkansplattform” där vi
lär känna varandras organisationer, tekniska och kompetensmässiga resurser, uppdragsmässiga
underlag osv
…är att vi enas om en informations- och marknadsföringspolicy
innefattande hur vi ska agera och
synas utåt mot våra befintliga
och kommande uppdragsgivare
och inåt mot våra medlemmar
och andra intressenter.
…är att sjösätta en gemensam
webbplats typ
www.radiosambandxyz.se där
alla organisationer aktivt får bidra
med underlag för att upprätthålla
en aktiv och aktuell hemsida.
Följande punkter diskuterades:

om webbsidan
”Radiosamband XYZ”
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EMF-frågor Petter SM3PXO
Petter/PXO presentation handlade om Elektromagnetiska fält
(EMF) och påverkan på människan.
Vad säger lagar och regler och
internationella överenskommelser? Följande reglerar EMF idag

ICNIRP (International ComPetter SM3PXO i full fart att beskmission on Non-Ionizing
riva EMF.
Radiation Protection) råd
och riktlinjer gällande av
allmänhetens exponering
uppdrag – vad tycker andra
för elektromagnetiska fält.
klubbar

EG-rådets rekommendat
Diskussion huruvida MSB
ioner om begränsning av
borde styra samverkan dvs
allmänhetens exponering
komma uppifrån. Kommuför elektromagnetiska fält.
nerna är självständiga be
SSMFS 2008 strålskyddsslutar själv hur mycket de
myndighetens allmänna råd
behöver hjälp.
om begränsning av allmän
FRG , Frivilliga Resursgruphetens exponering för
pen, som styrs av Sveriges
elektromagnetiska fält
Civilförsvarsförbund, är
I Sverige har SSM tillsynsansvar
också intresserad om samatt se till att strålkällor inte orsaband.
kar nivåer som överskrider de
internationella överenskomna

FRO samverkan och FRO
gränsvärden för elektromagneframtidsplaner är viktigt för
tiska fält.
samband men inte tvingUtgångspunkten för diskussion
ande.
under presentation var att förstå

Inventering av sambandsoch veta hur ser EMF ut under
ansvariga inom klubbar gav
antennen? Petter redovisade reinget större utfall. Klubbar
lationer och påverkan av följande
borde utse sambands anfaktorer: Medeleffekt, sändningssvarig. Frågan ställ igen
tid och antenntyp.
med hänvisning att regionDet finns en arbetsgrupp där är
er och klubbar bör samordföljande riksorganisationer är
nas.
presenterade: SSA, FRO, ESR
Hans/GDT vill gå vidare genom
(Experimenterande svenska Radiatt lämna Tomas/MEH:s material
till klubbar, FRO och SSA:s sam(Forts. på sidan 2)
SM3UQO, SM3EXM, SM3LDP

(Forts. från sidan 1)

oamatörer). Det finns konsensus mellan föreningar
och ett gemensamt synsätt om EMF. Gruppens diskussionspart är PTT.
Det saknas sammanställda och verifierade uppgifter
om ”Hur många radioamatörer har /är nära gränsvärden”. Likaväl finns ingen vetskap om ”Hur och om
amatörer följer referensvärden”. Det behövs informations- och utbildningsmaterial för nya kommande
amatörer dock återstår svår fråga hur fås denna
information till befintliga amatörer.
Ungdomsverksamhet, skolprojekt SM3FJF Jörgen
SM3EXS Christer.
Christer/ESX redovisade etapp 2 från
skolprojekt.
Erfarenhet från etapp2
Att komma in till skolan och undervisa är omöjligt utan
engagerad lärare. Det behövs ändring /tillägg till läroplan
och är en tung administrativ process.
Elever fick anmäla sig frivilligt till denna etapp. Utfallet

var 50% Erikslund skola i Ånge, medelvärdet för alla
skolor och årgångar var 20%. Pedagogiskt att börja
med PSK eftersom alla kan se hur QSO utvecklas och
elever har stor datorvana. Fysiskt jordklot är bra medel att förklara grey line samt förklara var finns olika
länder i den cirkulära kartan.
Jörgen/FJF redovisade etapp3 från skolprojektet.
Fem elever hade frivilligt anmält sig att köra en rysk
contest och samtidigt få en ”Contest University light”
utbildning. Elever hade snabb inlärningsförmåga och
över 80 QSO kördes. Jörgen/FJF körde första QSO:n
för att visa principer i contest, resten skötte elever
själva, helt fantastiskt.
Pågående aktiviteter.
På räddningsskolan i Sandön pågår förberedelser för
amatörradio utbildning. Vecka v 15 körs amatörutbildning för ca tio elever. Utbildning är del av deras
elevarbete. Väldigt positiva signaler från elever och
lärare.
Repeater, digitala och DV-frågor.
Hans /GDT rapporterade att det finns fortfarande
konflikter med repeater frekvenser. Repeater ansvariga borde ha kontakt med varandra för att säkra
om samordning. Inget konkret förslag finns hur
denna samordning skall ske.
För närvarande fungerar D-star nätet med repeatrar
och hot-spottar bra och aktivitet är hyfsat bra. Det
finns nu även både Fusion handapparater och repeatrar på gång. Det finns ingen samordning gällande hur och om olika digi-mod kopplas ihop, tekniskt är detta möjligt.

Jörgen/FJF och Ulla/LIV såg till att ingen var
drag samt SF3HF-aktiviteter under 29/4-1/5.
Härnösand SK3AH: Klubbmöte var annan torsdag
och har inlett samarbete med datorföreningen.
Repeater är aktiv. Värvning av gamla medlemmar
pågår.
Jämtland:
Östersund: SK3JR är för närvarande utan klubblokal, jakt på ny lokal pågår. Planerade aktiviteter
på hösten är certifieringskurs som ordnas som ett
antal veckomöte samt deltagande på olika sambanduppdrag.
Utanede SI9AM: gemensam klubb för 8 klubbar
inom distriktet. Årsmöte ordnas 16/4. Besökare
senaste åren har kommit från Tyskland, Frankrike
och Tunisien. Styrelsen vill ha skandinaviska besökare. SI9AM kommer att göra reklam i Friederichshafens amatörevent. Stora aktivitet under
året kommer att vara DIGGILOO som kräver
femtiotal personer från olika klubbar.
Nästa möte , höstm ötet, ordnas i Härnösand. Hans /GDT återkommer med tidpunkt senare.

Kort rapportering av klubbaktiviteter närvarande kubbar
Gävleborg:
Ingen klubbrepresentant på plats. Hans/GDT gav
kort sammanfattning . Gävle SK3GK, månadsmöte
och fieldday aktiviter på våren. I Bollnäs har SK3BR
Bollnäs Radio Amatörer och SK3VJ – Bollnäs Radioklubb inlett samarbete. Verksamhet i Söderhamn är
låg.
Västernorrland:
Sundsvall SK3BG: Klubbkväll varje tisdag med föreQRX nr 1-2/2016
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GLÖM INTE!
SSA-Bulletinen och
SK3BG-nytt
Söndagar kl 21.00
på RV58

SSA:s årsmöte i Täby 23-24

radio till. Dock visade sig till att amatörradion var
ovärderlig hjälpmedel när det gällde att få eller
att ge information till andra.
Tilman SM0JZT, SSA:s sektionsledare för radioteknik hade föredrag om de teknikkunskaper vi
radioamatörer förväntas ha om den teknik vi använder. Presentationen gick ut på att tittar på
olika typer av radioapparater som kan sägas vara
SDRadios. Alltså mjukvarudefinierade radios. Tilman hade med
sig en hoper
radios som vi
kunde "klämma
och känna" på.
Väl mött presentation.
Mest tilltalande
SDR radio var
Red Pitaya som egentligen var tänkt som mätinstrument
men som fungerar utmärkt som
tranceiver (10mW) med två mottagare.
Utställningsmontrarna hade ett och annat till
alla , det var bara hålla hårt i pengarna. Populära
DV4Mini usb stickan som klarar av D-star, DMR
och Fusion hittade vägen till Sundsvallarnas väskor och vi får säkert mer digital burs on the air.
Som avslutning på lördag Jörgen/FJF, Paul/PAU,
Christer/ESX och Lennart/EFS berättade med ord
och bilder om skolprojektet och fick mycket beröm.

Täby Sändaramatörer, TSA, ordnade årets SSA årsmöte. I år var några mycket viktiga ärenden på listan.
EMC har blivit ytterst viktigt att förstå samt att
kunna kommunicera till medlemmarna. SSA tillsammans med FRO och ESR (Experimenterande Svenska
Radioamatörer) har börjat med gemensam syn på
EMC föra dialog med PTS. SSA:s representant Petter/SM3PXO presenterade vad vi måste kunna om
ämnet och hur vi skall utbildas till detta. På hösten
kommer första utkastet på provfrågor.
Motionen ”Instegscertifikat” föranledde till diskussioner för och mot motionen men återkoppling från
elever och unga amatörer som var på plats var
mycket stark och positiv. Mötet beslutade att SSA:s
styrelse fick starta dialog med PTS om instegscertifikat. Tiden får visa sig vad denna dialog resulterar.
På lördag var full späckat program med föredra samt
många intressanta monter att kolla.
På följande rader beskriv några av de föredrag som
var tillgängliga.
En mycket populär föredrag var Milo SA0ADG:s berättelse om sina seglatser till världens ände med
amatörradio ombord. Resan gick från Sverige via
Galapagos och antarktisk runt Sydamerika. Milo var
ny certifierad inför resan och tyckte vad skall man
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På kvällen hade SSA arrangerat bankett på kommunhuskällaren och var välbesökt. Som inledning
till kvällen berättade TSA tillsammans med Täby
kommuns kulturnämnden om Täbys historia. Under kvällen fördes många diskussioner om amatörradio och dagens händelser.

SM3UQO, SM3EXM, SM3LDP

SSA:s portabeltest våromgång

SSA:s Portabeltest 22 maj i Bergsjö.
Ett handfull operatörer hade kommit till Erik
SM3EXM:s QTH i Bergsjö för att njuta fint väder och
bra radiokonditioner. Vi hade förmån att träffa ”stora
pojkar” som hade haft dagen innan "DX-möte" i
Bergsjö. Vi som opererade med låg effekt fick lite
tips och råd från experter.
Följande hade kommit att delta: Ulla/XAX, Kent/SJN,
Ove /CAT, Gudmund/BYA, Markus/BPG och Markku/
LDP. Trots fint väder var stationen placerad i båthu-

set. Som antenn användes dipol och Eriks KX3
som station. Bilbatteriet var fulladdad. Trots fina
förutsättningar stördes körandet av brus på S5
som gjorde nästan omöjligt att höra något och
ingen förstod vad det var. Efter noggrann undersökning och uteslutningsmetod kom man fram
att Eriks värmepump brusade. Efter avstängning
nollställdes S-mätaren. Totalt kördes 20 QSO.
Erik SM3EXM och XYL som värd gjorde tillvaron
behaglig oss.
Tack för denna gång. Hoppas att vi får återkomma nästa år.
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Tis 22 nov Träffkväll
Kom och fikan med likasinnade, kolla tidningar och
delge dina erfarenheter.
Välkommen Klubb-och medlemsvård sektionen!
————————————–———————-————Tis 29 nov Höstens DXfilm
Tord SM3EVR visar höstens
DX-film.
Välkommen Styrelse!

VÅR– OCH HÖSTPROGRAMMET

————————————————————————-

Vi har normalt aktiviteter alla tisdagskvällar. Om
inte annat anges, träffas vi i vår klubblokal, som
ligger på Paviljongvägen 11 i Sidsjön. Klubblokalen
är då öppen från klockan 19.00. Entrédörren är
försedd med dörrkod. Kontakta någon i styrelsen
för vidare information.

Tis 6 dec Aldrig fel att ta Elsäkerhet en gång
till

Under alla träffkvällar serveras kaffe och bröd,
alternativt läsk och bröd, till ett självkostnadspris
av endast 20 kronor.

Välkommen Styrelsen!

Program kan ändras med kort varsel. Kolla med
hemsidan.
Tis 1 nov

Tomas SM3MEH repeterar
elsäkerheten. Ämnet är mycket viktigt för oss.

——————————————–—–———————Tis 13 dec SÄSONGSAVSLUTNING

KVARTALSMÖTE NR4

Kom och påverka klubbens framoch gör din röst hörd.

tid

Välkommen Styrelse!
————————————————————————Tis 8 nov

Träffkväll

Kom och fikan med likasinnade, kolla tidningar och
delge dina erfarenheter.

Vi avslutar säsongen traditionsenligt med lotteri,
korvgrillning och trevlig samvaro i klubblokalen.

Välkommen Klubb-och medlemsvård sektionen!

Välkommen Styrelse!

————————————————————————Tis 15 nov Träffkväll

————————————–———————-————-

Kom och fikan med likasinnade, kolla tidningar och
delge dina erfarenheter.

Kom och berätta om dina
hårda paket.

Välkommen Klubb-och medlemsvård sektionen!
QRX nr 1-2/2016
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Tis 3 jan MELLANDAGSMEETING

Välkommen!
Styrelsen.

SM3UQO, SM3EXM, SM3LDP

KALLELSE TILL KVARTALSMÖTE NR 4
Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, kallar härmed till årsmöte:
Datum:
Tid:
Plats:
Program:

Tisdagen den 1 november 2016
Klockan 19.00
Klubblokalen, Sidsjön, Sundsvall
Sedvanliga mötesförhandlingar.
Fika och trevlig gemenskap.

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR STYRELSEN!

WEEKENDUTBILDNING I
AMATÖRRADIOTEKNIK

Sundsvalls
Radioamatörer,
SK3BG, anordnar på hösten
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:
Kursen görs om pga den nya typen av frågor och oklart hur
många kursdagar behövs. Mer
information kommer att finnas på
hemsidan och nästa QRX. Men
kursen kommer att vara fördelade över ett antal veckoslut,
med hemuppgifter mellan de
olika veckosluten.

Datum:
Startar 1 oktober. För mer information Se hemsidan.
Plats:
Sundsvalls Radioamatörers klubblokal i Sidsjön.
Kursavgift:
600 kronor (vid 10 deltagare)
I priset ingår SSA:s utbildningskasse.
Deltagarantalet begränsas till 15
personer.
Övriga avgifter:

Avgift för prov och utskrift
av certifikat tillkommer efter avslutad utbildning.
Utbildningskassens innehåll:

Läroboken Bli Sändar-

Grundkunskaper:
Grundskolans matematik för
årskurs 9.
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amatör - Grundutbildning
Trafikhandboken
Broschyrmaterial om amatörradiohobbyn
Block och penna

Information/Anmälan
För ytterligare upplysningar och
anmälan ring
Christer Byström, SM3ESX
sm3esx@telia.com

Hur klipper Du din
gräsmatta??
Försäljningsförbud för robotgräsklippare
Elsäkerhetsverket har under hösten
genomfört mätningar avseende
elektromagnetisk
kompatibilitet på fyra
olika fabrikat av robotgräsklippare:
Husqvarna, Gardena,
Meec och Landroid.
Man har nu beslutat om försäljningsförbud för robotgräsklippare
typ WG790E av fabrikat
Landroid. Beslut
Vi avvaktar beslut om de andra fabrikaten.
För mer information finns på Elsäkerhetsverket web angående robotgräsklippare.
Källa : SSA.se Publicerat 9 april,
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Annonserade DX-speditioner November

Datum fr.o.m

Datum t.o.m

Plats

Call/prefix

QSL via

Info

2016 Nov02

2016 Nov08

Palau

T88AB

JR1UBR

TDDX 20160913

2016 Nov03

2016 Nov09

Barbados

8P

JH4IFF
Direct

DXNews 20160901

2016 Nov04

2016 Nov12

St Lucia

J6

LotW

OPDX 20160502

2016 Nov04

2016 Nov14

Cambodia

XU7MDC

LotW

MDXC 20160420

2016 Nov05

2016 Nov12

St Lucia

J6

2016 Nov06

2016 Nov16

Micronesia

V63AJ

DF8AN

DXNews 20160715

2016 Nov06

2016 Nov16

Senegal

6V1IS

Club Log

IK7JWX 20160617

2016 Nov10

2016 Nov22

Central African Rep

TL8AO

LotW

DXW.Net 20160728

2016 Nov11

2016 Nov18

Saba & St
Eustatius

PJ6M

K2HVN

DXNews 20160911

2016 Nov15

2016 Nov17

Palau

T88QR

JJ1DQR

DXW.Net 20160915

2016 Nov15

2016 Nov30

Guinea Bissau

J5

LotW

IK7JWY 20160515

2016 Nov16

2016 Dec05

Cambodia

XU7AEZ

LotW

OPDX 20160905

2016 Nov17

2016 Nov20

Guam

KH2

DF8AN

TDDX 20160722

2016 Nov18

2016 Nov25

St Barthelemy

TO2EE

K2HVN

DXNews 20160911

2016 Nov19

2016 Nov26

St Barthelemy

FJ

LotW

KO8SCA 20160913

2016 Nov20

2016 Dec03

Maldives

8Q7SP

LotW

DXNews 20160711

2016 Nov20

2016 Dec25

DR Congo

9Q0HQ/3

Club Log

TDDX 20160916

2016 Nov21

2016 Nov29

Curacao

PJ2

LotW

DXNews 20160810

2016 Nov22

2016 Nov30

Honduras

HR2

LotW

AJ9C 20160825

2016 Nov24

2016 Dec01

Chatham Is

ZL7

LotW

OPDX 20160516

2016 Nov24

2016 Dec02

Easter I

CE0Y

Home Call

DXNews 20160202

2016 Nov25

2016 Nov30

Micronesia

V63DX

JA7HMZ

JA7HMZ 20160904

Källa: http://www.ng3k.com/misc/adxo.html
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DXW.Net 20160812

QRX som pdf

Följ oss på Facebook

På klubbens webbplats
www.sk3bg.se
kan
du
hämta hem klubbtidningen som
en pdf-fil. Det betyder att du tar
hem den i originalutförande,
d.v.s. i färg och med alla bilder.

www.facebook.com/sk3bg

Har Du synpunkter på pdf-filen
etc, hör gärna av Dig direkt till
SM3UQO/Björn eller SM3EXM/Erik
Email: SM3UQO@telia.com

För Dig, som vill prenumerera på
Bingolottobrickor, är det enklast
att Du kontaktar
SM3KAF/Bosse på telefon
060 - 55 29 49.

Manusstopp är fredag den 5
November 2016.

Tänk på, att alla har chansen att
vinna på sin bingobricka, medan
SK3BG ALLTID VINNER på
varje såld bingolott.

STYRELSE

Övriga styrelsemedlemmar
SM3CER/Janne
SM3EFS/Lennart
SM3FJF/Jörgen
SM3GSK/Classe
SM3MEH/Tomas
SA3BPG/Markus

MEDLEMSAVGIFT FÖR
ÅR 2016
Du har väl betalat in
årsavgiften för år 2016
till klubben.
Till den 5 februari har 81 % av
våra klubbmedlemmar betalat in
medlemsavgiften för år 2016.

Sambandssektion
SM3MEH/Tomas

Avgiften för år 2016 är
250 kronor för fullt betalande medlemmar och 125 kronor för studerande/värnpliktiga.

Klubb och medlemsvård
SA3BPG/ Markus
Mail: hq@sk3bg.se

STYRELSEMÖTEN
Under år 2016 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 eller
skicka mail till hq@sk3bg.se
QRX nr 1-2/2016
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UTGÅENDE QSL
Klubben skickar QSL-kort
följande datum:

QRX redaktion
SM3UQO/Björn
SM3EXM/Erik

VHF/UHF Sektionen
SM3EFS/Lennart Lind

Sundsvalls
Radioamatörer,
SK3BG, säljer bingolotter, för
att delfinansiera klubbens verksamhet.

Stöd
klubbens
verksamhet genom att abonnera på
bingo-brickor och få dem direkt
hem i brevlådan.

QRX nr 3/2016 kom m er att
tryckas i mitten av december
månad.

Ordförande: SM3LDP/Markku
Sekreterare: SM3UQO/Björn
Kassör: SM3KDY/Mats

BINGOLOTTO

Saknar du inbetalningskort, kontakta
omgående
kassören
SM3KDY/Mats
via
m ail
mats.danielsson@nbv.se

8 maj
21 Sep
16 Nov
Glöm inte att frankera
med QSL-märke

JAG SAKNAR DIN
MAILADRESS
Får du inga mail från mig?
har jag inte din mailadress.

Då

Tack för att du stödjer
klubbens verksamhet.

Snälla du - skicka ett mail till mig,
så får du fortsättningsvis aktuell
information som rör klubben.

Klubbens bankgiro är

Du får veta när klubbtidningen
kan laddas ner från nätet, du får
reda på om klubbprogrammet
ändras etc.

178-8298
SM3UQO, SM3EXM, SM3LDP

73 de SM3KDY/Mats
Mats.danielsson@nbv.se

