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Från Nordcap till Borneo
Ett reseäventyr med SM3TLG
Hans.
Årets första träff
Årets första träffkväll hos SK3BG, gick av
stapeln måndagen den 4 januari 2010.
Varmt välkommen
SM3ESX/Christer önskade en god
fortsättning på det nya radioåret och
hälsade alla varmt välkomna till
klubblokalen och årets första möte, trots
den bistra temperaturen ute. Ett speciellt
välkommen riktades till SM3TLG/Hans som
åkt från Söderhamn, för att som så många
gånger tidigare, berätta om sina
reseäventyr under året.

SM3TLG Hans Nilsson

”Kalle Anka”
SM3TLG/Hans skojade och sa inledningsvis. Det
här är nästan som Kalle Anka på julafton. Det är
samma bilder som tidigare år och ni får gissa vad
som försvunnit och vad som är nytt. Vi kan dock
avslöja, att det bara var bakgrundbilden på Hans
dator som vi sett tidigare. Alla andra bilder var
från resor Hans gjort under 2009.
Stor uppslutning
Vi var 18 st som hade samlats och vi satt under
tre timmar helt fascinerade och lyssnade på vad
Hans berättade och tittade längtansfullt på
bilderna. Det var många platser som vi önskade
att vi skulle få möjlighet att besöka.
Från Nordkap till Borneo 2009
Temat på Hans föredrag var ”Från Nordkap till
Borneo 2009”. Den första resan som Hans
berättade om var Kristi Himmelsfärdshelgen då
Hans var OHØ/SM3TLG. När det blev
midsommarhelg så reste Hans till Nordkalotten
och var LA/SM3TLG från EU-Ø44
Trans Europe Foot Race
Bland annat träffade Hans på maratonlöpare på
Mageröya (ön där Nordkap ligger). Löparna
sprang i den mycket kraftiga och kyliga vinden.
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Det var en maratontävling som går av stapeln vart
tredje år och går tvärs genom Europa. Det är en
av världens längsta löpartävlingar. Löparna ska
springa hela vägen, och får mat och dryck längs
dagsetapperna och övernattning ordnas av
arrangören. Det är inga vilodagar. Detta år gick
loppet från Bari i Italien till Nordkap i Norge.
Loppet pågick under 64 dagar och det kostar
68 000 kronor att delta.
Nationalparker
Hans berättade att man kan aktivera
nationalparker, och då blir det garanterat en pileup så snart du kommer igång. Hans reste därför
till Lemmenjoki Nationalpark och var OH9/SM3TG.
Lemmenjoki är Finlands största och nordligaste
nationalpark och ligger sydväst om Enare Träsk.
Ö-ar
Även öar är ett eftertraktat byte för radioamatörer
runt om i världen och Hans bilade sedan söderut i
Finland ner till Oulu och tog färjan över till
Hailuoto och var OH8/SM3TLG från EU-184. På
hemresan så stannade Hans till i Seskarö och var
SM3TLG/2 från EU-139. En annan helg under
sommaren, åker Hans ut till ön Vitgrund som
ligger utanför
(forts sid 2)
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SM3UQO QRX-redaktör
Nytt år nya möjligheter. Så startar vi på en ny
säsong av vår hobby, ett år har gått och man
börjar märka tidens tand.
Det är i år som vi på allvar skall ge oss in i
sambandsuppdragen för att bistå dels våra egna
led som publika och andra föreningar med
klockren kommunikation. Tror nog Tomas
SM3MEH kommer at dela ut några kul och
intressanta uppdrag till oss. Själv har jag gått i
väntans tider då mitt bygge av QROllen närmar sig
sin fullbordan, den kommer att följas upp av div
QRP tillbehör bra att ha ute på uppdrag.
Har du gått i funderingar om att bygga något kul?
Kan märka en viss stegring av intresse för homeBrew runt bland klubbmedlemmarna. Min lilla
föredragshållning av antennbyggen för 50Mhz

har ju onekligen samlat en del folk till tisdagskvällarna. Jag har en del eventuella uppföljare på
något annat tema vad det gäller hembyggen och
olika tekniker. Det som står för dörren så fort den
här eländiga snön har försvunnit är ju antennerna
på klubbstationen. Håll utkik på QRX och lyssna
till SK3BG nytt för tider och vad som kan behövas
i form av handpåläggning.
Så har ytterligare en välkänd stämma lämnat oss
SM3RXC gick hastigt bort, visserligen inte en
klubbmedlem men han var ett ljus för dem som
passerade honom ute på E4:an alltid ett vänligt
ord på 2m för att korta ned tiden på sin resa.
Ta det lugnt därute
Redaktör SM3UQO Björn

Söderhamn och där det finns en fyr där Hans
körde som SM3TLG/LH från EU-176 (fyrnummer
SWE-440).

Ett stort antal klubbmedlemmar fanns på plats

Text och bilder SM3LIV /SM3FJF

Borneo
I november var det så dags för Hans att resa till
varmare breddgrader. Målet var sultanatet Brunei
i Borneo. Under en tvåveckorsresa landade Hans
först i Phuket där han tog ett nytt flyg till Brunei i
Borneo och där han var aktiv som V88/SM3TLG.
Efter en vecka i Borneo, reste Hans via Kuala
Lumpur i Malaysia tillbaka till Phuket där han
tillbrigande den andra semesterveckan.

och enkel antenn. Du måste inte alltid ha slutsteg
och jättestora antenner, för att kunna utöva vår
underbara hobby.
Hans, varmt välkommen tillbaka nästa år, för att
berätta om dina reseäventyr under 2010.
73 de SM3LIV/Ulla och SM3FJF/Jörgen

Tack
Tack Hans för ditt sätt att dela med dig av dina
upplevelser och ditt sätt att bjuda på dig själv.
Till dig som inte hade möjlighet att lyssna på Hans
föredrag, vill vi på det varmaste rekommendera
dig att hålla utkik efter Hans nästa besök i
Sundsvall. Hans SM3TLG visar att det går att köra
från vilken plats som helst med en radio, bilbatteri
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SK3BG:s STYRELSE
Ordförande:
SM3ESX/Christer
Sekreterare:
SM3UQO/Björn
Kassör:
SM3LIV/Ulla
Övriga styrelsemedlemmar:
SM3CER/Janne
SM3EFS/Lennart
SM3FJF/Jörgen
SM3GSK/Classe
SM3LDP/Markku
SM3NXS/Sten
Under år 2010 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.
73 de SM3ESX/Christer
Styrelsens
under 2010.

planerade

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.

Måndag 100111
Måndag 100208
Måndag 100308
Måndag 100412
Måndag 100510
Måndag 100607
Måndag 100913
Måndag 101011
Måndag 101108
Måndag 101213

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

Dessa möten är planerade, ändringar kan förekomma beroende på arbetssituationen
hos
enskilda styrelsemedlemmar.

Från Styrelsen till Er alla
EN RIKTIGT GOD JUL
Och ETT GOTT NYTT ÅR

Tis 1 dec NAC 144 MHz
Vi fortsätter att köra NAC-testen från klubben.
För Dig som är hemma finns möjlighet att köra
SK3BG även på FM.
Vi lyssnar under fem minuter vid fyra tillfällen,
kl. 19.30, 20.30, 21.30 och 22.30 på 145,550
MHz.
Det vi behöver är Din QRA-locator. Om Du inte
har den, kontakta SM3HFD/Håkan så ordnar
det sig.

2010
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Tis 12 jan Träffkväll
En helt vanlig kväll på klubblokalen, Kom upp på
en kopp kaffe med bulle och kaka. Berätta vad du
fick i julklapp av den snälla tomten. En träffkväll
utan fast program.

Lör - sön 20 - 21 feb WEEKENDUTBILDNING
I AMATÖRRADIOTEKNIK
Del I av II.
SK3BG
a n or dn a r
v e c k os lu ts kur s
f ör
amatörradiocertifikat i klubblokalen i Sidsjön.
Se separat artikel på sidan 9.

Klubbvärd SM3ESX Christer

Tis 23 feb Samband del 1

Tis
19 jan Att använda och köra med
klubbens ny slutsteg och radio.

Ikväll skall vi utbyta erfarenheter vi har samlat på oss
angående radiosamband. Klubben har en egen
sambandsgrupp som kommer att inviga oss i
kommande projekt och samband.

Vi kommer att få lära oss hur det nya fina
slutsteget skall användas, dessutom så får vi en
genomgång hur radion FT1000MP skall ställas in
för att få ut det mesta av den inbyggda
intelligensen. Alltså en kväll som länge varit
önskad. Vi kommer också att uppdatera
instruktionerna för radion.

Klubbvärd SM3MEH Tomas

Tis 2 mars Träffkväll del 2

Klubbvärd Sten SM3NXS

Vi fortsätter med samband och skall
göra en inventering
av vad det
verkligen finns för resurser bland
klu bbens m edl em mar f ör ett
sambandsuppdrag.

Tis
26 jan Hur använder du DX4win
klubbens loggsystem.

Klubbvärd SM3MEH Tomas

I kväll skall vi lära oss att använda klubbens loggsystem
DX4win en länge önskad aktivitet. Efter kvällens
genomgång kommer alla att kunna köra klubbens
radiosystem och även kunna logga de QSO:n man kört

Klubbvärd SM3UQO Björn
Tis 2 feb Träffkväll

SM3LDP/

Lörsön
13
14
mars
W E E K E N D U T B I L D N I N G
I
AMATÖRRADIOTEKNIK
Del I av II.
SK3BG
a n or dn a r
v e c k os lu ts kur s
f ör
amatörradiocertifikat i klubblokalen i Sidsjön.
Se sep artikel sid 9.

Tis 16 feb

Tis 16 mars Årsmöte.

I Kväll fortsätter vi med del 3 av
serien bygga och förstå 50mhz
antenner. SM3UQO tillsammans
med SM3GSK visar upp de två återstående enkla 50 mhz
nämligen 5/8 vertikal samt en dipol/lop antenn som är
lätt att bygga och har bra värden.

Härmed kallas du till årsmöte på SK3BG.
Vi håller sedvanliga årsmötesförhandlingar. Alla
önskas hjärtligt välkomna till fika och trevlig
gemenskap.

Varmt välkomna hälsar Styrelsen

Klubbvärd SM3UQO Björn
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Kvällen kommer att innehålla en tillbakablick på vad vi
har gjort under våra tisdagar på klubblokalen. Det
kommer att visas vad som är önskat av aktiviteter av
medlemmarna och vad vi faktiskt har lyckats klara av.

Klubbvärd SM3ESX Christer

I kväll fortsätter vi med del 2 av serien bygga och förstå
50mhz antenner. SM3UQO tillsammans med SM3GSK
visar upp en HB9CV antenn för 50 mhz som är enkel att
bygga och har bra värden.

Klubb
värd
Markku

Tis 9 mars Träffkväll

(Forts. på sidan 5)
SM3UQO
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Tis 9 feb Träffkväll
Kom upp drick en kopp kaffe och helt enkelt mingla
med dina klubbkompisar några timmar. Du kanske
har något att visa på klubbens PC kanon. Kaffe,
bulle och kaka finns som alltid framdukat

En spännande weekend väntar den som tar sig till
Göteborg och SSA:s Årsmöte. Du hittar program och all
information på webbplatsen nedan.

http://www.radioaktiv.se/ssa2010

Klubbvärd SM3EFS Lennart

Du kan även hålla koll på vad som händer i form
av organiserade resor från oss i distriktet.

Klubbvärd SM3UQO Björn

Logga in på SSA bullen under söndagar och
lyssna på efterföljande SK3BG:nytt

Tis
23
m a r s
Träffkväll

Tis 20 april
årsmöte

I
kvällens
tema ”lödrök” skall SM3ESX lära ut vad och hur vi skall
göra för att få en perfekt utfört lödning. Vi behöver ofta
just använda lödkolven, Christer tar oss med på en
utveckling av konsten att löda.

Klubbvärd SM3EFS Lennart

Träffkväll med info från SSA

Klubbvärd SM3FJF Jörgen
Tis 27 april Träffkväll
Kvällen ägnas åt allmänt mingel i klubblokalen, vi har
inget fast program utan vi sorterar QSL kort samt
dricker en kopp kaffe med tillhörande bulle och kaka

Klubbvärd SM3EFS Lennart

Tis 30 mars Träffkväll
Kvällen ägnas åt allmänt mingel i klubblokalen, vi har
inget fast program utan vi sorterar QSL kort samt
dricker en kopp kaffe med tillhörande bulle och kaka.

Klubbvärd SM3FJF Jörgen
Tis 6 april
Träffkväll/
samband

Tis 4 maj Träffkväll
Vi har reserverat denna träffkväll för ett besök på
SK3GA Hudiksvalls Sändaramatörer. SK3GA har under
en längre tid trevat efter besök från närstående klubbar
att besöka deras helt nyrenoverade klubblokaler i
Hudiksvall. I skrivande stund finns inga detaljer för
mötet, styrelsen återkommer via SK3BG:nytt och QRX
bladet. Samåkning kommer att ske från klubblokalen.

Klubbvärd SM3ESX Christer

K v ä l l e n
kommer att gå i sambandets tecken. Vi utvecklar vår
sambandsavdelning med bla. hur vi skall utrusta oss
med antenner för portabelkörandet.

Klubbvärd SM3MEH Tomas
Tis 13 april Digital Träffkväll
Kvällens tema blir digitalt radiokörande. Vad finns det
för möjligheter och hur gör man. Vi skall titta på
klubbens radiostation och köra digitala moder bla.
PSK31 och RTTY.

Tis 11 maj Träffkväll
Kvällen kommer att tillägnas portabel testen som körs
söndagen den 16 maj.
Vad behövs? är allt i ordning? batterier laddade? och
hur är det med portabel antennen?
SK3BG kommer att vara QRV från Björkön som vanligt
resten av medlemmarna kommer att vara QRV ??? Ja
Var då? Kommer vår sambandsansvarige SM3MEH
Tomas att nyttja möjligheten till en enklare övning?

Klubbvärd SM3UQO Björn
Tis 16 maj Portabeltesten

Klubbvärd SM3GSK Classe

VÅROMGÅNGEN
Lör-Sön 16-17 apr SSA:S ÅRSMÖTE
Göteborgs Radiounion hälsar oss välkomna till årets
SSA:s årsmöte 2010.
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SM3UQO

Nu satsar vi i Sundsvallsklubben igen och vår tuffaste
motståndare är Sollefteåklubben. Den här
(Forts. på sidan 6)
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Tis 1 juni Träffkväll
Kvällens tema blir Amatörradions dag.

(Forts. från sidan 5)

gången vinner vi eller hur?
Vårens portabeltest äger rum

Söndagen den 16 maj
kl. 07.00-11.00 UTC.
Regler hittar du på:

Under kvällen förbereder vi klubbens deltagande i
festligheterna kring Sveriges nationaldag den 6/6.
Sk3bg kommer återigen att aktivera sin signal
någonstans på Storgatan under söndagen. Vidare info
kommer via SK3BG:nytt och i QRX löpande.

Tis 18 maj Träffkväll/ Kvartalsmöte.

Klubbvärd SM3ESX Christer

www.sk3bg.se/contest

KVARTALSMÖTE OCH RAPPORTER FRÅN
PORTABELTESTEN
Nu har Du chansen igen. Vi lyssnar på Dina idéer
och synpunkter, men vi behöver Dig också som
bollplank för våra tankar och förslag. Vi är lyhörda
och vill försöka anpassa verksamheten, så att den
passar så många som möjligt.

Kommer Du?
Kvällen avslutas med en rapport från portabeltesten. Denna kväll berättar klubbens medlemmar
själva om sina aktiviteter i portabeltesten.
Klubbvärd: SM3ESX/Christer
Tis 25 maj Träffkväll Special
Det har flera gånger efterfrågats
om någon
typ av portabelaktivitet. Denna
afton tar vi våra
portabla amatörradioutrustningar
och åker till ??????. Vi har nu
chansen, att återigen dels få testa våra
radiostationer, antenner och portabla kraftkällor
samt att delta i det mycket populära
SOTA. Var och en tar med egen förtäring.
I början av maj får du mer information
om tider och ev samåkning på SK3BG-nytt, på
träffkvällarna på klubben på tisdagar samt på
klubbens webbplats.
Samordnare för aktiviteten är
SM3ESX/Christer och SM3FJF/Jörgen.
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Den 6:e juni blir dagen, då vi gemensamt inom
distriktet går ut på gator och torg, för att visa
upp vår hobby och för att rekrytera nya
medlemmar.
Amatörradions Dag inrättades ursprungligen av
IARU och man har försökt att samordna
aktiviteten globalt. I år inföll dagen den 18 april.
Något för tidigt för oss här uppe i norr kanske.
Inom Sverige har SSA försökt samordna dagen
inom landet utan att lyckas. Nu ska vi åtminstone
försöka hålla en gemensam dag inom Distrikt 3.
Den 6:e juni är ”Föreningarnas Dag” och även
Sveriges nationaldag. Då kan vi förvänta oss att
mycket folk är i rörelse, för att ta del av lokala
aktiviteter på denna helglediga dag.
För tionde året i rad, gör SK3BG en satsning på
att informera om amatörradio. I år blir det på
Nationaldagen, som också är ”Föreningarnas Dag” i
Sverige.
SK3BG ställer ut i centrum på Storgatan (plats ej
bestämd). Vi kommer att montera upp vårt
utställningstält med radioutrustning och antenner.
Vi har broschyrmateriel, rollups, tidningen
QTC m.m.
Vi finns på plats mellan
11.00 – 16.00
Vi kommer att behöva operatörer till både
HF-, VHF- och satelitkörning.
Samordnare
SM3ESX/Christer SM3FJF/Jörgen samt
SM3MEH Tomas
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8 jun Träffkväll och säsongsavslutning
Vi träffas under kvällen för att gå igenom
händelser under amatörradionsdag, vi hoppas att
det blev många nya kontakter med intresserade
över vår hobby. Kaffepannan är på och det finns
säkert tidningar ni inte hunnit se.
Klubbvärd SM3FJF

15 jun Säsongsavslutning

Klubbens Hemsida
Som den uppmärksamma tittaren av klubbens
hemsida så har ni säkert märkt att något har hänt.
Klubben har bytt Internet-leverantör från Jamtport
till One.com.
Bytet har skett av flera orsaker men en av huvudorsakerna var att sidan skall kunna administreras
enkelt och att kostnaden skulle minska. Båda
dessa kriterier har vi kunnat uppfylla med denna
flytt. Just nu är Lennart SM3EFS huvud-ansvarig
för hemsidan och har du frågor eller undringar kan
du vända dig till honom.

Vi avslutar vinter och våromgången med
korvgrillning och allmän samvaro, kaffekokaren
står på som vanligt. Kom upp och berätta vilka
SK3BG Styrelsen
antennjobb som står för dörren. Vi kommer även
att prata om vad som hände under
amatörradions dag.

Varför heter det
telegrafinyckel?

Klubbvärd SM3ESX Christer

BILDKANON
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 Kan det helt enkelt vara en felöversättning?
ett USB minne eller ta med en CD med ditt material
På föreningen Umeå Radioamatörers utmärkta
så kan du enkelt visa det för alla under
hemsida www.fura.se kan man hitta mycket ”mer
klubbkvällar.
eller mindre” matnyttigt som annars kan vara svårt
att själv luska fram. På området ”trivialt vetande”
SM3UQO Björn
har redaktören för hemsidan SM2DCU Olof hittat en
sak som kan intressera oss cw folk.

UTGÅENDE QSL
Klubben sänder under vår-omgången QSL kort
den:

16 feb, 18 maj
Glöm inte att frankera
med QSL-märke.
SM3AF Sten

Olof skriver bl a att enligt Wikipedia har ordet cwnyckel eller telegrafinyckel (vi säger väl oftast
telegrafinyckel? min anm.) sitt ursprung i en
felöversättning från engelskans ”key” som visserligen
kan betyda nyckel, men som i detta sammanhang
borde ha översatts till alternativet ”tangent”
Jämför tangenterna på ett piano och andra
musikinstrument vilka kallas för ”key” på engelska.
Sedan har vi ju det vanligen förekommande
keyboard som vi ju kallar för tangentbord. Det tyska
ordet för telegrafinyckel är ju korrekt, nämligen
Taste (tangent) och inte Schlűssel (nyckel). En grupp
av tangenter (tangentbord) kallar tyskarna för
tastatur.
SM5COP Rune
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2010
Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, kallar härmed till årsmöte:
Datum:

Tisdagen den 16 mars 2010

tid:
Plats:

Klockan 19.30
Klubblokalen, Sidsjön, Sundsvall

Program:

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Fika och trevlig gemenskap.
Kvällen avslutas med en auktion.

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR STYRELSEN
Händelser i medlemsmatrikeln
SM3JOS René Joos
Norrfjärden
Rask Olles Backen 5
820 77 Gnarp
0708754536
SM3YVP Peter Vesterlund
Tunavägen 47
862 32 Kvissleby
SM3XXC Ann-Sofie Israelsson
SM3XXf Hans Israelsson
Har avflyttat till SM5 Land och är nu alltså
SM5:or. Dom har bett om att få vara kvar
Som medlemmar i klubben
Lars Jansson
Silja 21
824 94 Hudiksvall

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.

Håkan Jansson
Västergatan 27A
856 42 Sundsavall
Magnus Persson
Boltjärn 107
841 92 Ånge
Karin Almehed
Boltjärn 107
841 92 Ånge

73 från redaktörn.
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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:
4 kursdagar fördelade över två veckoslut, med hemuppgifter
mellan de olika veckosluten.
Undervisningen sker i Sundsvalls Radioamatörers klubblokal i
Sidsjön, Sundsvall.
Grundkunskaper:
Grundskolans matematik för årskurs 9.

Veckoslut I

Veckoslut II

Lördag den 20 februari 2010
kl 09.00 – 12.00 Pass 1
kl 12.00 – 13.00 Lunch
kl 13.00 – 17.00 Pass 2
kl 17.00 – 18.00 Middag
kl 18.00 – 21.00 Pass 3

Lörd ag den 13 mars 2010
kl 09.00 – 12.00 Övningsprovskrivning
kl 12.00 – 13.00 Lunch
kl 13.00 – 17.00 Pass 2
kl 17.00 – 18.00 Middag
kl 18.00 – 21.00 Pass 3

Söndag den 21 februari 2010
kl 08.00 – 12.00 Pass 1
kl 12.00 – 13.00 Lunch
kl 13.00 – 17.00 Pass

Söndag den 14 mars 2010
kl 08.00 – 12.00 Pass 1
kl 12.00 – 13.00 Lunch
kl 13.00 – 17.00 Provskrivning

Kursavgift:
600 kronor (vid 10 deltagare)
Deltagarantalet begränsas till 15 personer.
I priset ingår SSA:s utbildningskasse.
Övriga avgifter:
Avgift för prov och utskrift av certifikat
tillkommer efter avslutad utbildning.
Utbildningskassens innehåll:
Läroboken Bli Sändaramatör - Grundutbildning
Trafikhandboken
Broschyrmaterial om amatörradiohobbyn
Block och penna
Kursledare:
SM3ESX Christer Byström och
SM3FJF Jörgen Norrmén

Övernattning i Sundsvall:
I byggnaden bredvid Sundsvalls
Radioamatörers klubblokal
finns möjlighet till övernattning
till en billig penning.
Mer info på www.sidsjohotell.se

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
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BINGOLOTTO

Till Salu

Su ndsv alls Ra di o ama tör er ,
SK3BG, säljer bingolotter, för att Det finns ett par tillsalulistor
placerade på anslagstavlan i
delfinansiera
klubblokalen.
klubbens
verksamhet.
Bla. SM3DBW säljer
- AV-18HT Hygain HF-vertikal
(CXS har ägt denna tidigare)
- FT 290R
Commodore 64 +
diskettstation i
originalförpackning.
Stöd klubbens verksamhet
genom att abonnera på bingobrickor och få dem direkt hem i SM3LF Skall sälja en del från itt
sommar QTH se lista på klubben.
brevlådan.
Försälning skall vara avslutad
För Dig, som vill prenumerera på under juni
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.

Finns att köpa

Jag tillverkar ett enkelt ID kort i
standardstorlek. Sänd mig bild via
e-mail så gör jag kort inkl hållare

Kostnad 25:-

GLÖM INTE!

Använd micken och logga in på

SSA-Bulletinen och
SK3BG-nytt
Söndagar kl 21.00 på RV58
Att sända in eventuella förslag, artiklar eller annat till redaktörn är
busenkelt.
Du kan maila på sm3uqo@telia.com
Och du, jag tror att jag kan hantera de flesta filformat.
Redaktörn
QRX nr 1/2010 2010-01-15
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SI9AM
radiorum. Ordföranden i
SI9AM, SM3CVM/Lars
SI9AM jubilerar
hälsade alla välkomna och
berättade kort om
Syfte
tillkomsten av SI9AM.
Syftet med SI9AM, King
Invigningstalet hölls av
Chulalongkorn Memorial
kommunens ordförande,
Amateur Radio Society in
kommunalrådet Bernt
Ragunda, Sweden är, att
Källström som förklarade
kunna erbjuda
SI9AM för officiellt invigd
sändaramatörer, som
genom att överlämna en CWbesöker den Thailändska
nyckel från Ragunda
paviljongen, att på plats
kommun. SM3CWE/Owe
kunna köra radio med
representerade SSA och
specialsignalen SI9AM.
överräckte SSA:s standar
samtidigt som han på SSA:s
Resumé vintern 2010
vägnar önskade den nya
14-15 januari
besöksstationen, den fjärde i
SM3CVM/Lars var på plats
Europa, lycka till. SM3CWE/
och aktiverade SI9AM för att Owe överlämnade även en
berätta om att
Bencher CW-manipulator
besöksstationen nu firar sitt som skänkts av radiofirman
10-årsjubileum. Drygt 1000
Produktcentrum. SM3JBS/
QSOn kördes.
Sven överräckte en
väderpinne (naturens egen
5-6 februari
barometer). Utanede
SM3BQC/Arne, SM3CER/
Utveckling ek. förening
Janne, SM3EAE/Lars och
överlämnade en vacker
SM3FJF/Jörgen var på plats
blomsterbukett och en
för att körde radio och
förstoring av Thai Valley
marknadsförde SI9AM och
broschyrens första sida, där
berättade om vårt 10SI9AM ingår bland elva
årsjubileum.
övriga föreningar/företag
som ska marknadsföra
12-13 februari
turism i Ragunda. Sedan
Arbetsdagar på SI9AM, där
skålades det i italiensk
SM3CER/Janne och SM3FJF/ champagne som hade
Jörgen uppdaterar
skänkts av IK3GES/Gabrielle
dataprogram samt installerar som var på ett kort besök.
SignaLink USB. Nu kan du
Alla var sedan välkomna att
köra digitala moder från
komma in i radiorummet.
SI9AM. 110 premiär-QSOn
Vädrets makter styr man inte
kördes på RTTY.
över. Invigningen var
klockan 13.00, fem minuter
Historik
före invigningen började det
För 10 år invigdes SI9AM.
regna och under hela
Invigningen hölls utanför
invigningsceremonin vräkte
Holmstagården framför den
regnet ner men alla stod
yttre ingångsdörren till vårt
tålmodigt kvar under sina
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paraplyer. Vi uppskattar att
det var ca 50 besökare. Bland
besökarna syntes bland annat
Lars Forslund och Per Sune
Holmvall från Ragunda
kommun, QTC:s redaktör
SMØRGP/Ernst med XYL
Harriet.
Invignings QSO:n kördes av
vice ordförande SM3FJF/Jörgen
först med SK5SSA sedan med
SK0HQ och SI75A. Det var
trångt i radiorummet och i
trappen upp för många ville se
och höra den första QSO
trafiken. SM3PHZ/Sven-Åke
hade ordnat med
ljudanläggning så att även de
som stod utanför kunde lyssna
på invignings QSO:et.
Ett kort avbrott gjordes i
radiokörandet när pressen bad
att få ta några bilder av de
närvarande.
Vi var lite besvikna över att
det regnade under hela
invigningsceremonin, men nu i
efterhand är vi glada att
invigningen hölls den 19 juli.
Vid lunchtid dagen efter (den
20 juli) var alla tillfartsvägar
till Utanede avstängda på
grund av det myckna
regnandet så då hade kanske
varit tvungna att ställa in
invigningen.
Hela 2010
Under hela året kommer vi att
11

aktivera SI9AM minst en gång i månaden.
Under dessa aktivitetsdagar är syftet att vi
i våra QSOn berättar om SI9AM.
Du som är medlem i SK3BG, Sundsvalls
Radioamatörer, SK3EK, Sollefteå
Radioklubb, SK3GA, Hudiksvalls
Sändareamatörer, SK3GM, Kungsgårdens
Radioklubb, SK3IK, Ådalens
Sändareamatörer, SK3JR, Jemtlands
Radioamatörer, SK3LH, Gullängets
Radioklubb eller SL3ZYE, FRO-avdelningen
i Sollefteå hör av dig om du kan åta dig att
köra från besöksstationen och berätta om
SI9AM. Naturligtvis betalar du ingen hyra
vid dessa tillfällen. Kontakta SM3FJF/
Jörgen på 070-394 17 45 eller via mail
sm3fjf@ssa.se
Jubileumsfest
Lördag den 24 juli firar SI9AM sitt 10-års
jubileum. Då hoppas vi naturligtvis att du
kommer till Utanede för att fira med oss.
Alla detaljer i programmet är inte klara
ännu, men vi hoppas kunna bjuda på ett
eller flera föredrag. Det blir också en eller
annan trevlig aktivitet däremellan. Vi
räknar också med att du som besökare
håller igång stationen så mycket som
möjligt under dagen. Välkommen till
SI9AM den 24 juli. Husrum och
husvagnsstolpar finns att hyra till rimliga
pengar på Holmstagården.
Vinstchans
Under jubileumsåret pågår ett lotteri. Alla
som hyr in sig på SI9AM får en lottandel
per dygnsförhyrning. Först vid årsskiftet
2010/2011 vet vi vilka som blir vinnare i
lotteriet.

Kommande aktiviteter
24 april SI9AM Årsmöte
Årsmötet kommer att hållas den 24 april i
Utanede med omnejd (lokal meddelas via vår
webbplats) Men boka dagen redan nu i din
kalender.
24 juli Jubileumsfest på SI9AM
Läs mer på vår webbplats.
30-31 oktober
Våra vänner i Belgien ON4ACA/Jef och ON6UQ/
Marcel som besökt oss två gånger tidigare har
just meddelat att de återigen kommer att
aktivera SI9AM under CQ World Wide DX
Contest SSB den 30 - 31 oktober.
SI9AM är QRV på följande frekvenser
CW: 1817, 3517, 7017, 10117, 14017, 18077,
21017, 24897, 28017 kHz.
SSB: 1840, 3760, 7060, 14210, 18160, 21310,
24960, 28510 kHz.
FM: 145.550 MHz och på SI9AM-repeatern
145.612,5 MHz.
Mer info
På vår webbplats www.si9am.se återkommer vi
fortlöpande med information våra aktiviteter
under jubileumsåret. Du kan även se bilder från
de aktiviteter, som har förekommit.
Bokning av SI9AM
För mer information kontakta SM3FJF/Jörgen
på telefon 060 - 313 25 eller SM3CVM/Lars på
telefon 063 - 850 09.
(forts sid 14)

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.

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 medlemssidan på hemsidan.

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
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AMATÖRRADIO OCH SAMHÄLLSNYTTAN
Som aviserats vid klubbens bulletinsändningar
senaste söndagarna har vi ett
nytt sambandsuppdrag på gång.
Nästa söndag 28 februari kör SMK Sundsvall sin
rallytävling Stjärnsvängen i skogarna väster om
Selånger och Kovland.
Som ansvariga för radiosamband under denna
tävling har vi i Sundsvalls Radioamatörer anlitats
och vi behöver därför bemanna detta med ett antal
operatörer.
Jag kommer att medverka vid ett planeringsmöte
tillsammans med SMK inom de närmaste dagarna
och får då mer i detalj veta hur stort resursbehov
det kommer att handla om, dock kan vi rent
erfarenhetsmässigt och preliminärt jobba enligt
följande
Ledningsoperatörer Sambandscentral
Bergsåkers IP (Headquarters = HQ); <2 personer>
Fältoperatörer med bil, två personer per bil, till
de tre specialsträckorna <6 personer, 3 bilar med
radio>
Fältoperatörer med bil, funktion Räddning &
säkerhet <2 personer, 1 bil med radio>
Fältoperatörer med bil, funktion Service, teknik &
reserv <2 personer, 1 bil med radio>

Just nu ser det alltså ut att fattas två
personer....men siffrorna är alltså preliminära. Så vi
ser fortfarande ett behov av fler frivilliga.
Utsättning av fältgrupperna till resp sträcka/funktion
sker då vi har hela totalbilden klar för oss.
Sammansättning av resp fältgrupp är inte heller
helig.
Under kommande helg (20-21 feb) kommer vi
att göra vissa räckviddstester samt undersöka
möjligheten att sätta upp en tillfällig 2mrepeater eftersom vi vid förra rallyt (2008) i samma
geografiska område misslyckades med att höra
varandra varvet runt.
Intresserad av att hänga med? Tid inte fastställt
ännu, hör av Dig till undertecknad för närmare
besked.
Vi inte har ju inga möjligheter att betala ut
ersättning för utfört arbete under rallysamband.
Däremot utbetalas bilersättning för körda km
under förutsättning att samåkning har gjorts och att
minst 2 st operatörer åker per bil.
Den som äger bilen håller därför reda på antal körda
km; 1) hemifrån och fram till HQ 2) Från HQ och ut
i fält under dagen därefter åter HQ efter slutfört
uppdrag. Redovisning sker till
Sambandsledningen innan vi skiljs åt på söndag
eftermiddag.

Fältgrupp C
SA3BDR Håkan inkl bil
vakant

Vi samarbetar självklart mellan klubbarna i
distrikt 3. DiggiLoo i Utanede är ju ett lysande
exempel på detta.
Vid behov av resursförstärkning vid olika
sambandsuppdrag pratar vi därför med varandra och
hjälps åt om vi kan.
Jag vet därför att det KAN finnas ett behov av ett
par operatörer till rallyt Vinterpokalen i Sandviken 26
-27 februari (SK3GK Gävle) samt att kamraterna i
Östersund (SK3JR) kan få samma behov i ett rally i
Sveg 6 mars.
OM dessa behov kvarstår, är några beredda att ställa
upp? Hör av Er till undertecknad i så fall.

Fältgrupp D
SM3MEH Tomas inkl bil
SA3AWT Per Anders

Sambandssektionen planerar för ett antal
studiebesök under våren, mer info om detta
senare

Fältgrupp E
SA3AWE Peter inkl bil
SA3AWZ Christer

Mer matnyttig Sambandsinfo kommer löpande

Hittills anmälda:
Fältgrupp A
SM3SJN Kent inkl bil
SA3ADT Roland
Fältgrupp B
SM3EFS Lennart inkl bil
Vakant

73 / Vänliga hälsningar
//TOMAS
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SI9AM Award
Du glömmer väl inte bort, att samla
radiokontakter och ansöka om något av våra
fina diplom.
Guest Certificate
Efter besök på besöksstationen kan Du också
köpa ett gäst-diplom, till en kostnad av 50
kronor.
73 de SM3LIV/Ulla, SM3ESX/Christer och
SM3FJF/Jörgen

Paviljongen i vinterskrud vid SI9AM

Foto SM3FJF

Loppis i Eskilstuna
Jag kommer att åka till loppisen i Eskilstuna den
20 mars. Reser redan på fredagen till mitt QTH i
Leksand för att dagen efter tidigt på morgonen ta
mig till Eskilstuna. Stannar lämplig tid och kommer
att åka hem till sundsvall via Stockholm/Tyresö
där jag skall hämta en HF beam jag har köpt. Det
finns plats i bilen för intresserade.
SM3UQO Björn

SM3UQO:s länklista
www.i1wqrlinkradio.com

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.

//websdr.ewi.utwnde.nl
www.Ac6v.com

En sida med mycket information för alla.

www.hamuniverse.com

Alltiallo sida har finns mycket godis.

www.ledbutik.se

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