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SM3AU
Olle Olsson
95 år!

SM3AU Olle Olsson, en av
grundarna
av
S u n d s v a l l s
Radioamatörer SK3BG
och klubbens äldste
medlem, fyllde 95 år
den 5 mars. Olle som är
en
pigg
95-åring,
gratulerades tisdagen den 9 mars i
klubblokalen med tårta och blommor.

placerades Olle på sin favoritplats. Klubbens
ordförande SM3ESX Christer hälsade alla hjärtligt
välkomna och framförde ett stort GRATTIS till
klubbens hedersmedlem SM3AU Olle Olsson, 95 år.
Ett fyrfaldigt leve utbringades för Olle.

Mailinbjudan
Ett 25-tal radioamatörer hade hörsammat det
mail som SM3LIV Ulla skickat ut till
klubbmedlemmarna om att programpunkten för
kvällen var ändrad för att hylla SM3AU Olle 95
år.
Under eftermiddagen gjordes vissa förberedelser i
klubblokalen. Kvart i sju var borden dukade och
värmeljusen tända. Klockan 19.00 hämtade SM3FJF
Jörgen jubilaren SM3AU Olle och i klubblokalen

Gratulationer från Stockholm
SM3FJF Jörgen läste valda stycken ur Klubbtidningen
QRX från 1993, där det fanns en intervju med Olle
under rubriken ”Månadens Klubbprofil SM3AU Olle
Olsson”.
Efter en stund kom ett samtal till Jörgen på hans
mobiltelefon och samtalet kopplades till en portabel
högtalartelefon. Det var SM0AGD Erik som passade
på att gratulera Olle. Erik hade, via mail skickat en
skannad kopia på sitt SM3AGD QSL-kort, som det
såg ut på 1950-talet. Nu kom klubbens bildprojektor
till användning och Jörgen visade QSL-kortet på den
stora vita duken. Stor applåd!
Nästa bild som visades var baksidan på QSL-kortet,
innehållande följande QSO-fakta.
Till SM3AU

SM3AU Olle gratuleras av SM0AGD Erik
via högtalartelefon.
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Tack Olle för mitt första QSO (för snart 50 år sedan)
7 MHz CW/SSB
QSO den 16 februari 1953
Tid kl 21.05 GMT
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nästan alltid satt på samma plats i klubblokalen, så
vi antar att det är hans favoritplats. Efter bildspelet
Erik numera SM0AGD och SM0OTG Eva önskade reste sig Olle upp och tackade för alla
SM3AU ett stort GRATTIS och de varmaste 73.
gratulationerna.
Applåder!!!!

------------------------------------------Fakta om Olof ”Olle” Olsson
(Bl a utdrag ur QRX 1993)
Från Borgsjö, Hedeviken och till
Sundsvall
Olle är född i Borgsjö år 1915, men
uppväxt i Hedeviken i Härjedalen
o c h f l y tt a de s o m s j u å r i n g
tillsammans med sina föräldrar till
Sundsvall. Olle har under hela sin
yrkesverksamma tid varit anställd
vi d Tel ever ket, förs t s om
kabelskarvare. Efter att ha gått
olika utbildningar blev han reparatör
och så småningom förste reparatör.
Ibland hoppande han även in som
lärare
på
Televerkets
utbildningsenhet.

Gratulationer från SSA:s kansli i Karlsborg
Jörgen fortsatte att läsa ytterligare några stycken
ur artikeln från QRX 1993 och avslutade med att
ringa upp SM6JSM Erik på SSA:s kansli. Erik
framförde varma gratulationer från SSA och från sig
själv och berättade om ett QSL kort han hittat i
SSA:s historiska arkiv. Det var ett QSL-kort från ett
QSO med SM4ALB den 8 november 1947. Det var
ett av Olles allra första kortvågsQSO:n, efter det att
han blivit sändaramatör det året. Även det QSLkortet visades upp på vita duken. Applåder igen!
Mera Gratulationer
SM3AF Sten reste sig upp (med stor möda p.g.a.
smärtor i höften, men vad gör man inte en dag som
denna) och höll ett gratulationstal från klubben och
sig själv. Ett fyrfaldigt leve från alla närvarande.
Stor lång applåd framfördes till Olle.

Olles radiointresse
Olles radiointresse väcktes 1936 när han låg på T3 i
Sollefteå. Där han fick höra telegrafi för första
gången. Några av grabbarna på logementet hade
byggt en summer av en transformator och ett
radiorör. Man turades om att nyckla några minuter
var i gruppen och på så vis lärde man sig morse.
1938 var det ett antal radiointresserade som
startade en telegrafikurs på Café Standard, alldeles
intill dagens Sparbankshus i Sundsvall, och samtidigt
blev Olle lyssnaramatör med signalen SM4-414 (vårt
radiodistrikt hade då siffran 4).
Certifikat
När Olle hade avlagt amatörradioprovet för B
certifikat 1939 (det fanns bara 2 klasser på den
tiden, B och A) så bröt andra världskriget ut och alla
amatörradiotillstånd drogs in, så den efterlängtade
signalen uteblev.

Äntligen tårta och kaffe
När så kaffe/te och tårta serverades så tyckte alla 1946 återupptogs CW-träningen. För alla amatörer i
att det smakade förträffligt.
Sverige gällde det att avlägga prov för nytt certifikat.
Olle var tvungen att vänta med att avlägga prov till
Bildkavalkad
1947 för provavgiften 30 kronor var mycket pengar
Jörgen hade även sammanställt en bildkavalkad på på den tiden, och 1946 var ett svårt ekonomiskt år.
radioaktiviteter som Olle deltagit i under de senaste Vart tredje år fick de sedan skicka in loggboken för
15 åren. Det var när Jörgen visade denna att visa antalet QSO:n på
bildkavalkad, som vi kunde se att SM3AU Olle
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Räknar man in förberedelsetid och städning efteråt
var det ytterligare några dagar som fick tas i
anspråk. På den tiden fanns inga bilar, men som tur
var fick de hyra några lastbilar från LV5 i Sundsvall.
Åstölägret besöktes av radioamatörer från Norden,
Europa, och sydamerika. Olle minns två
radioamatörer från Ecuador. De skulle äta
surströmming, den ene smakade och den andre
valde att avstå. Den som smakade ”sa att det var
gott”, vi andra sa åt honom att antingen ljög han
eller också så hade han en bra uppfostran.
Hedersmedlem
25 radioamatörer hade samlats i klubblokalen för
att fira SM3AU Olle.
CW, för det gällde att ha kört tillräckligt mycket så
att tillståndet inte drogs in.
Grundare av Sundsvalls Radioamatörer
I november 1945 grundade Olle tillsammans med
SM3AF Sten med flera Sundsvalls Radioamatörer,
SRA. Till en början träffades man på olika caféer i
Sundsvall, mestadels Café Standard, därefter
flyttades mötena till en bostadsrättslokal på
Rörgatan, sedan blev det Höglundaskolan och
sedan flyttade man till f d Televerkets
kontrollstation för TV-sändningar uppe på Södra
Stadsberget.
Åstölägren
Olle var väldigt engagerad i Åstölägren under åren
1948 – 1957, 10 år i rad. (Åstölägret var ett
sommarengagemang, enbart för radioamatörer,
förlagt till dåvarande LV5:s övningsområde). Under
en vecka i juli pågick engagemanget. Man bör veta
Att den allmäänna semesterlagen bara var endast
En vecka.

Idel glada leenden hela kvällen.
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Tre av klubbens hedersmedlemmar:
SM3AF Sten, SM3AU Olle och SM3CER Janne
1996 utsågs Olle till klubbens tredje hedersmedlem.
Ytterligare tre hedersmedlemmar var närvarande
under kvällen, nämligen SM3AF Sten och SM3CER
Janne samt SM0AGD Erik via mobiltelefon.
Olles radioutrustning
Olles radioutrustning bestod av hembyggen,
eftersom det var svåra tider ekonomiskt så delade
han utrustning med SM3AKW Kalle Mohlin som
bodde en bit från Olle. De hade personliga slutrör,
eftersom de var dyrast, vilket innebar att det alltid
blev rörbyte när de bytte operatör. Frekvensen var
7073 kHz. Det var bara A-amatörerna som fick köra
med VFO.
1952 byggde Olle och Kalle den första ZL-beamen.
Den var så iögonfallande på den tiden att det blev
en halvsidesartikel i Sundsvalls Postens tidning. 1960
byggde han sin första tranceiver, en Heathkit HW100. 1970 köpte Olle en Drake TR4 för då hade alla
gått ifrån AM till att köra SSB. På 1980-talet köpte
han en IC 730. Olle har aldrig ägt ett slutsteg.
Föredrag om amatörradio
Under åtta år i rad, på 80-talet, höll Olle föredrag för
lärare från högskolan.
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Det var 210 lärare som kom till klubben två kvällar i
juli månad. Tillsammans med SM3ESX Christer,
SM3FGF Göran och SM3FJF Jörgen berättade de
hur man kunde använda skolans fria aktivitetsval
för att ge eleverna grunderna inom amatörradio. En
unik möjlighet att få kunskap om amatörradio och
den fina möjligheten att kunna ”erövra hela värden”
med amatörradio.

Hemsidan SK3BG

Som den uppmärksamma surfaren på 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 huvudMr QSL
orsakerna var att sidan skall kunna administreras
1989 tog SK3BG över distrikt-3 QSL-sorteringen
enkelt och att kostnaden skulle minska. Båda
från SK3GA Gävle Kortvågsamatörer och det var
dessa kriterier har vi kunnat uppfylla med denna
SM3AU Olle som ansvarade för den uppgiften
flytt. Just nu är Lennart SM3EFS huvud-ansvarig
ända fram till år 2000.
för hemsidan och har du frågor eller undringar kan
du vända dig till honom.
Vid pennan 2010 och 1993
SM3FJF/Jörgen
Den nya sidan ser helt annorlunda ut än tidigare
du hittar i dag ett antal flikar som på ett enkel sätt
BILDKANON
visar olika delar i klubben. Huvudsidan innehåller
programmet ett antal veckor framöver samt en
På SK3BG har vi en bildkanon. Vid nästan alla liten ruta imellan antennerna och bilden på lokalen
klubbträffar är vi i behov av en bildkanon, för att som vi kan kalla ”sista minuten info” där klubben
visa olika typer av presentationer. Du som har kommer att visa eventuella snabba ändringar vad
något kul eller intressant att visa lägg upp det på det gäller program eller andra händelser. På den
ett USB minne eller ta med en CD med ditt material vänstar sidan hittar du som vanligt Contest samt
så kan du enkelt visa det för alla under under den ett antal länkar som tar dig till olika
klubbkvällar.
adresser bla. SSA.
Flikarna på den övre delen av huvudsidan går till
SM3UQO Björn
olika delar av klubbens huvuddelar som tidningen,
utbildning, samband, klubbinfo och ett bildgalleri.
På dessa sidor finner du även en direkt e-mail
UTGÅENDE QSL
adress som går till resp ansvarig för fliken.
Du kommer säkert att finna ut hur sidan fungerar
Klubben sänder under vår och höst omgången QSL
den är mycket enkel och förhoppningsfullt även
kort den:
informativ.

18 maj
21 Sep
16 Nov

Det är ett hästjobb som SM3EFS lagt ned på vår
nya hemsida och arbetet är inte på långa vägar
färdigt. Uppdateringar och förbättringar kommer
hela tiden att dyka upp
Har du förslag eller annat som kan förbättra
hemsidan, tveka inte att låta din röst bli hörd.

Glöm inte att frankera
med QSL-märke.
SM3AF Sten

Styrelsen. Gm SM3UQO
QRX nr 2/2010 2010-05-15
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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.
Du kan även använda epost adresserna:
hq@sk3bg.se
Klubblokalen@sk3bg.se

Klubbprogrammet
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.

Styrelsens planerade under 2010.
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.
Tis 11 maj Träffkväll

Dessa möten är planerade, ändringar kan förekomma beroende på arbetssituationen hos enskilda
styrelsemedlemmar.
73 de SM3ESX/Christer

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
VÅROMGÅNGEN
Nu satsar vi i Sundsvallsklubben igen och vår tuffaste
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Sk3bg kommer återigen att aktivera sin signal
någonstans på Storgatan under söndagen. Vidare info
kommer via SK3BG:nytt och i QRX löpande.

motståndare är Sollefteåklubben. Den här
gången vinner vi eller hur?
Vårens portabeltest äger rum

Klubbvärd SM3ESX Christer

Söndagen den 16 maj
kl. 07.00-11.00 UTC.
Regler hittar du på:
www.sk3bg.se/contest

Tis 18 maj Träffkväll/ Kvartalsmöte.
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.
Tis 1 juni Träffkväll
Kvällens tema blir Amatörradions dag.
Under kvällen förbereder vi klubbens deltagande i
festligheterna kring Sveriges nationaldag den 6/6.
QRX nr 2/2010 2010-05-15
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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. 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
(Forts. på sidan 7)
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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

Vi avslutar vinter och våromgången med
korvgrillning och allmän samvaro, kaffekokaren
står på som vanligt. Kom upp och berätta vilka
antennjobb som står för dörren. Vi kommer även
att prata om vad som hände under
amatörradions dag.
Klubbvärd SM3ESX Christer
Även i sommar kommer SK3BG att ha
sommarÖppet.
Tis 6 Juli Sommaröppet
SM3FJ Jörgen berättar och visar bilder från
10års jubiléet på SI9AM, det kommer även att bli
lite information ang sommarens stora
sambandsövning DIGILOO i Utanede.
Klubbvärd SM3FJF Jörgen

gjort under sommaren. Kanske har det varit ett
bra väder för antennarbeten, eller det har bara
varit väder för att sitta innomhus med radion på.
Kaffemaskinen står på och det finns färska bullar
och kakor
Klubbvärd SM3ESX Christer
Tis 31 Aug Träffkväll
En helt vanlig kväll på klubblokalen, Kom upp på
en kopp kaffe med bulle och kaka. Berätta vad du
gjorde på Portabeltestens höstomgång, eller du
kanske körde Lighthouse testen. Det kommer även
att bli avrapportering från sambandsuppdraget
DIGILOO.

Klubbvärd SM3GSK Classe
Lördag 4 Sep Utbildning special
Lättare utbildning i Contest och DX körande
Se sid 10
Klubbvärdar SM3ESX samt SM3FJF
Tis 7 sep Veta mera
Så börjar vi en vetamera serie igen den här
gången med hjälp av datorn och några nya CD
skivor klubben har införskaffat.
Rubriken är ”Geting started in HF”
Del 1
Klubbvärd SM3ESX Christer

TIS 3 Aug Sommaröppet.
SM3FJF Jörgen håller låda med rapporter från
SI9AM:s 10 årsfest samt vad som hände under
de arbetsdagar som avverkats under juni,juli på
stationen. SM3MEH kommer att finnas på plats
inför årets stora sambandsuppdrag, arbetsplaner
och fördeling av uppdrag väntar på sin operatör.
Klubbvärd SM3FJF Jörgen

Tis 14 Sep Samband Del 1
I Kväll Kommer SM3MEH Tomas att visa
samband på hög nivå. Ett antal klubbmedlemmar
är i dag engagerade i den MOLOS vagn som
finns placerad i distriktet.
Klubbvärd SM3MEH Tomas

Tis 24 Aug Säsongsstart
Vi startar verksamheten efter sommaruppehållet
kom upp till kubblokalen och berätta vad du har
QRX nr 2/2010 2010-05-15
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Tis 21 Sep Kvartalsmöte

Tis 12 okt Videokväll

Styrelsen presenterar bland annat höstens program
samt rapporterar om det projektarbete som pågår i
styrelsen.
Vi behöver Dina synpunkter och idéer och vi
behöver Dig som bollplank för våra tankar och
förslag. Vi är lyhörda och vill försöka anpassa
verksamheten, så att den passar så många som
möjligt.

Så är det dags för en efterlängtad videokväll.
SM3EVR Tord kommer att visa en nyligen körd
DX expedition

Kommer Du?

SM3UQO kommer att visa en del ny utrustning och
teknik. Lite hemligt just nu men det kommer att
klarna längre fram

Klubbvärd: SM3ESX/Christer

Klubbvärd SM3EFS LENNART
Tis 19 Okt Teknikkväll

Tis 28 Sep Träffkvll
Klubbvärd SM3UQO
En helt vanlig kväll på klubblokalen, Kom upp på en
kopp kaffe med bulle och kaka. Berätta vad du
körde på SAC testen CW delen den 18 sep. Jag tror Tis 26 Okt Träffkväll
nog det var flera signaler i luften som har SK3BG
som hemmaklubb.
En helt vanlig kväll på klubblokalen, Kom upp på
en kopp kaffe med bulle och kaka. Berätta vad du
Klubbvärd SM3CER Janne
körde på SAC testen SSB delen den 9-10 okt. Jag
tror nog det var flera signaler i luften som har
SK3BG som hemmaklubb.
Tis 5 okt Veta mera
Klubbvärd SM3LDP Markku
Del 2 av vår serie via CD skiva. Den här gången
handlar det om DX och contest.
Vi hoppas kunna ge mer förståelse och inblick i
2 Nov Veta Mera
dessa tävlingsformer.
Så fortsätter vi vetamera serie den här gången
med hjälp av datorn och några nya CD skivor
klubben har införskaffat.
Rubriken är ”Geting started in VHF-UHF”

Klubbvärd SM3ESX Christer

9-10 Okt SAC Testen SSB delen

Del 3

Nu tar vi nya tag, SAC testen är mycket stor och
den är populär. Ställ upp för klubben och SM3 så Klubbvärd SM3ESX Christer
tar vi hem det här. Mer info på Sk3BG /contest
Lör- sön 6-7 Nov WEEKENDUTBILDNING I
AMATÖRRADIOTEKNIK
Lör- sön 16– 17 Okt WEEKENDUTBILDNING I
AMATÖRRADIOTEKNIK
Del I av II.
SK3BG
a n o r dn a r
v e c k o s l u ts k u r s
amatörradiocertifikat i klubblokalen i Sidsjön.

för

Del II.
SK3BG
anordnar
veckoslutskurs
amatörradiocertifikat i klubblokalen i Sidsjön.

för

Se sep artikel sid 11.

Se sep artikel sid 11
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Händelser i medlemsmatrikeln
Följande medlemmar har lämnat klubben

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.

SA3ALO Lars-Erik
SA3AYL Maria
SA3BDE Martin
SA3BDM Ove
SM3IBE Birger
Vi är idag 143 betalande medlemmear

73 från redaktörn.
qrx@sk3bg.se

Tis 9 Nov Samband

Kvällen kommer att gå i sambandets tecken. Vi
utvecklar vår sambandsavdelning med bla. hur vi
skall
utrusta oss med antenner för
portabelkörandet. SM3MEH kommer visa hur det
går med den införskaffade sambandsvagnen.
Utveckling och installationer har pågått en tid
under hösten.

Tis 23 Nov Teknik kväll
SM3ESX kommer att inviga oss i en del tekniska
mysterier, innehållet av kvällen kommer att
beröra SDR radio bla.
Klubbvärd SM3FJF Jörgen
Tis 30 Nov Träffkväll

Klubbvärd SM3MEH Tomas

Tis 16 Nov Inställt
Vi ställer in tisdagskvällens övningar och hänger
oss åt städning och iordningställande av lokalen
inför Vinterfesten den 19/11

En helt vanlig kväll på klubblokalen, Kom upp på en
kopp kaffe med bulle och kaka. Berätta vad och
visa bilderna du tog på vinterfesten, det kommer
nog flera bilder på diverse forum. Det finns säkert
nya tidningar att titta i. Eller du har kanske kört
någon test.

Klubbvärd SM3NXS Sten

Fredag 19 Nov Vinterfest

Tis 7 Dec Kvartalsmöte

SK3BG ordnar vinterfest som vanligt, det kommer
mera information i QRX 3

Styrelsen presenterar bland annat vintern och
vårens program 2011 samt rapporterar om det
projektarbete som pågår i styrelsen.
Vi behöver Dina synpunkter och idéer och vi
behöver Dig som bollplank för våra tankar och
förslag. Vi är lyhörda och vill försöka anpassa
verksamheten, så att den passar så många som
möjligt.

Klubbvärdar Styrelsen

Klubbvärd Styrelsen
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Tis 14 Dec Säsongsavslutning

Ja här tar höstens program på SK3BG slut för
2010 det kommer som vanligt ett mellandagsmöte
men mer om det längre fram. Idag så dricker vi
kaffe/the samt minglar lite inför julhelgen, varmt
välkomna.

Utbildning i DX och
contestkörning

Klubbvärd Styrelsen
OBS! detta höstprogram kan ändras av olika
skäl, vänligen logga in på Bullen Söndagar
för att hålla dig informerad om ändringar
eller tillägg. Styrelsen håller även hemsidan
www.sk3bg.se uppdaterad.

Lite information om lokalen och
Antenner.
Klubben har beslutat att gör ett inköp av riktig
klätterutrustning för arbete i vårt antenntorn. Vi
kommer att köpa in två riktiga klätterselar med två
fånglinor till vardera sele. Utrustningen kommer inte
att vara till uthyrning för klubbmedlemmar men kan
lånas mot skälig ersättning till klubbkassan, behöver
du låna ta kontakt med någon i styrelsen.
I klubblokalen händer det inte så mycket just nu
men vi är lovade att arbetet med ventilationen skall
göras så fort det går. Det har inte hänt något nytt
vad det gäller vårt källarförråd där de lovade
skiljeväggar inte är monterde.
Arbete skall fortsätt under sommaren med arbete på
våra antenner och i radiorummet.

Under hösten kommer SK3BG att anordordna en
lättare kurs i contest och DX trafik. Det planeras en
lördag under hösten nämligen 4 sep. Det finns stort
vetande inom SK3BG ang DX, Contest och IOTA
som vi hoppas skall kunna bibringas till flera
amatörer. Som en del i kursmaterialet kommer våra
nyligen inhandlade CD skivor att användas samt
naturligtvis att flera av klubbens conestkörare och
DX folk kan angageras i detta specialmöte. Det var
ursprungligen amatörer från Örnsköldsvik som kom
upp med förfrågan om inte SK3BG kunde anordna
en lättare kurs om denna gren inom amatörradion.
Styrelsen tog ett principbeslut på utmaningen och
resultatet blev detta försök den 4 Sep. Efter kursen
kommer en utvärdering att hållas för att vi skall se
om det kan finnas en möjlighet till fortsättning
Vidare info kommer via SK3BG:s hemsida samt via
SK3BG nytt och i QRX Nr 3.
SK3BG Styrelsen gm SM3UQO Björn

Det planeras nya trådantenner för 80, 40 samt 30m
Arbetet med att få upp VHF samt UHF antenner går
vidare. Klubben har begärt att få använda del av
taket vid den gamla AM radioantenn som sitter
monterad vid
taklucka, vi har
dock inte fått
något besked från
hyresvärden vid
pressläggning.
3UQO

QRX nr 2/2010 2010-05-15

SM3UQO

10

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 16 Okt
kl 09.00 – 12.00
kl 12.00 – 13.00
kl 13.00 – 17.00
kl 17.00 – 18.00
kl 18.00 – 21.00

Lördag 6 Nov
9.00 – 12.00
kl 12.00 – 13.00
kl 13.00 – 17.00
kl 17.00 – 18.00
kl 18.00 – 21.00

Pass 1
Lunch
Pass 2
Middag
Pass 3

Söndag 17 Okt
kl 08.00 – 12.00 Pass 1
kl 12.00 – 13.00 Lunch
kl 13.00 – 17.00 Pass

Övningsprovskrivning
Lunch
Pass 2
Middag
Pass 3

Söndag 7Nov
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
Su ndsv alls Ra di o ama tör er ,
SK3BG, säljer bingolotter, för att
delfinansiera
klubbens
verksamhet.

Till Salu
Just nu finns inget i denna avd,
MEN klubben anordnar ett
lotteri på en VHF rig under
kvartalsmötet den 18 Maj. Lottpris 20:- /st

Finns att köpa

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

Vi kommer även att anordna en
auktion på radioRelaterat material under tisdag
den 15 Juni då klubben håller
Stöd klubbens verksamhet säsongsavslutning, detaljer och
genom att abonnera på bingo- vad som skall säljas kommer på
brickor och få dem direkt hem i
hemsidan.
brevlådan.
Välkomna
Styrelsen
För Dig, som vill prenumerera på
Bingolottobrickor, är det enklast
att Du kontaktar
SM3KAF/Bosse på telefon
Kostnad 25:060 - 55 29 49.
Tänk på, att alla har chansen att
vinna på sin bingobricka, medan
SK3BG ALLTID VINNER på
varje såld bingolott.

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 qrx@sk3bg.se
Och du, jag tror att jag kan hantera de flesta filformat.
Redaktörn
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Hudiksvall 2010-05-04

En längre tid hade Hudiksvalls radioamatörer fikat efter
grannklubbs möte och nu
skulle det bli av. Vi var tre
bilar som lämnade Sundsvall
för att samman-stråla i
Hudiksvall på SK3GA:s fina
och uppiffade klubblokal som
en gång huserade den gamla
fina mellan-vågssändaren. I
dag är det mesta spåren av
den utrustningen borta och
loklerna har fått en
upprustning både på in och
utsida i sann amatöranda.
Det som finns kvar som ett
tydligt tecken på tidigare
radioliv är de två höga fristående antenntorn som
tidigare bar upp
mellanvågsantennen. I dag
Tre glada herrar vid flaggan 3DBU 3CWE 3UQO
foto SM3JQU
finns där en roterbar HF
antenn samt diverse andra antenner för VHF och
Och som Leffe säger det blir aldeles för lite tid över
UHF, och i träden som omger lokalen fanns det
till utbyte mellan närstående klubbar.
upphängda trådantenner av olka typer. Jag säger
fanns därför att senare på kvällen skulle samtliga
Det gavs tid att provratta den nya TRX och det blev
trådantenner tas ned då träd på tomten skulle tas
ett antal QSO på CW genom SM3NXS och SM3EVR
ned.
försorg.
Jag glömde att nämna att i masttornen även har
placerats ett antal mobiltelefon antenner från två
Men tiden bara rasar iväg när man har kul och vi
olika företag.
skulle ju hem också.
Det är väl så att dessa båda företag i dag kan sägas
räddade klubben från en hotande nedläggning då
medlemsantalet inte längre kunde bära kostnaden
för verksamheten. Det tog ett par omgångar
förhandlingar att ro hem en betydande del av
klubbens driftkostnader i form av hyreskontrakt för
antenner och placering av länkutrustningen i en liten
kur vid sida om klubblokalen. Nu kunde klubben göra
ett flertal investeringar i ny FT2000 TRX och ett helt
nytt slutsteg som var så nytt att det inte hunnit bli
inkopplat. Det är bara att gratulera klubben till dessa
Nya möjligheter som av slumpen dök upp vid
horisonten.
Det skall investeras i mer utrustning och det skall bli
kul att besöka klubben senare för att se allt det nya.

SK3BG genom 3CWE, 3LDP, 3EVR, 3NXS, 3HDF,
SA3BDR 3JQU, 3EXM samt 3UQO tackar för en
skön stund gott kaffe och macka. Som ett tecken
på vårt besök överlämnade SM3UQO en SK3BG
standar till SK3GA samt på stående fot inbjöd alla
till återbesök i Sundsvall någon gång under hösten.
SM3UQO Björn

Vi bjöds på kaffe med nygjorda mackor och sedan
höll SM3DBU Leif låda och berättade om klubben och
dess historia.
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SI9AM
SI9AM jubilerar
Syfte
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.

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.

amatörradio från SI9AM.
Förmiddagens föredrag med
videovisning kl. 11 av Erik,
SM0AGD, handlar om Eriks
segling i Stilla havet under 6
månader. Segelturen gav 47.600
QSOs från 11 olika öar /DXCC
länder.
Hela 2010
Vinstchans
Eftermiddagens föredrag kl. 14 av
Under hela året kommer vi
Under jubileumsåret pågår
att aktivera SI9AM minst en ett lotteri. Alla som hyr in sig Jan, SM5DJZ, handlar om QSLgång i månaden. Under
på SI9AM får en lottandel per kortets vandringsväg, från dig till
dessa aktivitetsdagar är
din motstation. Janne kommer
dygnsförhyrning. Först vid
syftet att vi i våra QSOn
även att prata om de två största
årsskiftet 2010/2011 vet vi
berättar om SI9AM.
vilka som blir vinnare i
diplomen DXCC och IOTA.
Du som är medlem i SK3BG, lotteriet.
För att hjälpa dig med snabb
Sundsvalls Radioamatörer,
incheckning är vi tacksam för en
SK3EK, Sollefteå
INBJUDAN TILL SI9AM
föranmälan så finns din och din
Radioklubb, SK3GA,
familjs namnbricka klar. Det
Hudiksvalls
Välkommen till ”SI9AM 10
underlättar även planering inför
Sändareamatörer, SK3GM,
år” i Utanede
lunch. Ni som vill vara med under
Kungsgårdens Radioklubb,
Välkommen till Utanede den 24 middagen kl. 19:30 måste göra
SK3IK, Ådalens
juli för att fira SI9AM’s 10en anmälan. Minst två alternativ
Sändareamatörer, SK3JR,
årsjubileum på Holmstagården
kommer att finnas på menyn,
Jemtlands Radioamatörer,
och i parken med den
varav ena alternativet är ett
SK3LH, Gullängets
Thailändska Paviljongen. Vi
budgetalternativ.
Radioklubb eller SL3ZYE,
börjar kl.10:00 och håller på
Förhandsanmälan och anmälan till
FRO-avdelningen i Sollefteå
fram till kl. 17:15.
middagen vill vi ha senast den 17
hör av dig om du kan åta dig
att köra från besöksstationen Thailändska Paviljongen bjuder juli.
och berätta om SI9AM.
på gratis inträde för alla som
Ett begränsat antal husrum med
Naturligtvis betalar du ingen
deltar i jubileumsfirandet. Gå till vandrarhemsstandard och
hyra vid dessa tillfällen.
någon på SI9AM vid ankomsten husvagnsplatser finns att hyra på
Kontakta SM3FJF/Jörgen på
för att få den namnbricka som
Holmstagården.
070-394 17 45 eller via mail
ger inträde till parken. På
sm3fjf@ssa.se
programmet står även en
Eventuella frågor och anmälan
Jubileumsfest
tipsrunda i och utanför
ställs till Lars, SM3CVM, e-post
Lördag den 24 juli firar
paviljongsområdet, med
SI9AM sitt 10-års jubileum.
sm3cvm@ssa.se eller 063-85009.
Då hoppas vi naturligtvis att vinstdragning kl. 17. Det är
Se även si9am.se
givetvis också fritt att kör
du kommer till Utanede för
Välkommen till SI9AM den 24 juli!
QRX nr 2/2010 2010-05-15
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Kommande aktiviteter
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.
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
Du kommer att hitta SK3BG där med ett antal
ihopskrapade poäng genom ett fåtal OP:s samlade
körande i olika tester.

Som kanske inte så många vet om pågår det en HF
contest cup inom SSA. Meningen med den här
tävlingen är att samla poäng inom en eller flera HF
contests av flera olika typer och ändamål. Som just
ett antal SRA medlemmar upptäckt är det också en
cup där klubbar kan räkna in poäng för deltagande.
Det vore kul om flera medlemmar loggar in på SSA
Och mämtar hem reglerna för denna tävling som
löper under hela 2010. Gå in på ”hfcup.se” och
studera reglerna för tävlingen.

Jag är övertygad om att det är flera som kör tester
och därmed är berättigade plats i HF Cup listorna,
OM man sänder in loggar för de tester man deltar i.
Låt oss tillsammans sätta SK3BG högre på
klubblistan

Internetsidor www.ssa.se
Alt www.hfcup.se

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 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

QRX nr 2/2010 2010-05-15

SM3UQO

15

AMATÖRRADIO OCH SAMHÄLLSNYTTAN

Rally
Stjärnsvängen är en rallytävling som
arrangeras av SMK Sundsvall och gick av
stapeln söndagen den 28 februari. Rallyt
som var runt 16 mil långt hade samlat
73 deltagare som kom till start och
rallytävlingen var uppdelat på sex
specialsträckor nordväst om Sundsvall.
Vädret för dagen var lätt mulet med ett
par minusgrader.
Säkerhetssamband
För säkerhetssambandet denna dag
ansvarade SK3BG, Sundsvalls
Radioamatörer under ledning av
SM3MEH/Tomas, som är klubbens
sambandsansvarige. Redan helgen innan hade
SA3AWE/Peter, SA3AWZ/Christer, SA3BDR/
Håkan och SM3MEH/Tomas varit ute och
rekognoserat och en tillfällig repeater fanns nu
uppsatta. Denna repeater var på 145,750 MHz
och var helt bärvågsstyrd.

SM3FJF Jörgen SM3CER Janne vid HQ i Bersåker

HQ-station
HQ-stationen fanns i restaurangen på Bergsåkers
Travbana och här satt SM3CER/Janne och
SM3FJF/Jörgen och tog emot alla rapporter från
specialsträckorna.
Specialsträckor
På specialsträcka 1 och 4 fanns SM3EFS/Lennart,
SM3HFD/Håkan vid start. Mitt på sträckan
SA3AWZ Christer med kompis monterar tillfällig repeater
rapporterade SA3AWE/Peter och mål SA3AWZ/
Christer och Andreas.
På specialsträcka 2 och 5 fanns SA3AWT/Pelle
och Adam och i mål SA3BDR/Håkan.
På specialsträcka 3 och 6 fanns SM3MEH/Tomas
och Jonatan och i mål SM3SJN/Kent och
SA3ADT/Roland.
Vid pennan
SM3FJF Jörgen

Breefing på HQ inför tävlingen
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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.

Youtube.com

Börja med att söka på Hamradio ”du kommer att bli
överraskad

Brugtgrej.dk

Förmodligen en av de större loppis sidor med radio
Och elektronirelaterat i Norden.

Källa till möjlig och omöjlig
information
Det kan inte hjälpas, men Internet är en otrolig
källa till inspiration och destruktion. Man kan i dag
finna det mest befängda idéer men också ett lass
av otroligt matnyttigt som rör vår hobby. Man skall
dock komma ihåg att det är en tidsslukande hobby
att surfa.
Alla vet nog vad Youtube.com är och att där finns
en otrolig källa med idéer. Gör så här, sparka igång
din dator och logga in på youtube och som sökord
skriver du Ham radio.
Jag snubblade över en OM som har signalen K7AGE
Randy som har gjort en massa instruktiva filmer om
allsköns saker inom hobbyn, bygga antenner titta
på satelliter köra PSK31 ja du hittar faktiskt det
mesta där. Han har en hög med filmer om 6m
radio jag tycker verkar riktigt bra. Randy gör även
en hel del filmer om antennbyggeri och tillhörande
mekanik, han håller på med En massa typiska
trafiksätt där han visar hur du går tillväga samt hur
det låter. Språket är ju Engelska naturligtvis. Om du
bara skriver antenna/antenner och liknande så får
du tag på en nästan outtömmlig källa av idéer kring
antennner av det mest skilda slag. Sedan skall det
ett varningens ord till, det finns också mycket lort
och annat elände men kan halka in på. Surfa lugnt
med bra skydd i din dator.

Ny tidning till SK3BG
Styrelsen tog beslut att utöka klubbens tidnings
prenumeration
Vi kommer att ta hem den Amerikanska
tekniktidningen QEX på försök undert ett år. Det är
mycket aktad tidskrift och vi hoppas att det skall bli
till inspiration åt medlemmarna

3UQO Björn
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Eskilstuna 2010-03-20
Jag hade många gånger önskat mig
Att ha tid besöka den berömda
Radioloppisen i Eskilstuna men
Det hade aldrig tidigare gått att
kombinera med jobbet och andra
plikter, men nu som pensionär nu
skulle det ske.
Jag hade vid flera tillfällen talat om
För klubbkamrater att jag skulle
Göra ett besök för att slippa åka
ner ensam. Och Lasse SM3ZBB
var den som nappade. Han skulle
nämligen göra ett jobb längre ned
I landet och vi hittade en bra resvariant. Jag körde ner Lasse till
Falun där han hämtade upp sin
Mätvagn, och sen drog vi till E-tuna på fredag eftermiddag för vi skulle övernatta på hotell. Väl där och
efter att ätit middag samt träffat en del andra övernattande amatörer drog vi oss tillbaka för ett glas fin
Wisky på Lasses rum och körde radio, ja det vill säga vi gjorde ett försök. Se bilden under och betrakta
3ZBB underbara portabel rig Elecraft KX1 komplett med antenn, reservbatterier cw nyckel penna och
papper i en liten läderväska., snacka om att vara portabel med minsta packning. Vi hängde ut en tråd
genom närmsta fönster samt jorda oss i ett värmeelement, nog fanns det stationer där ute som hördes
genom brus och störningar men ingen som hörde oss. Man kan inte ha tur varje gång med konditionerna.
Efter god frukost så var det loppisdags, Lasse skulle hämta ett riktigt båtankare en GE600 samt göra sig
en tur bland allt som fanns att köpa. Jag själv jagade lite material för en QRP antennavstämmare samt
koaxkontakter och vad annat som kunde dyka upp, jag skulle även hämta en del material till klubben och
material till 3EVR samt 3CER. Över 1000 peroner besökte loppisen den här dagen som alla hoppades hitta
just sin del, många gjorde nog det och det fanns nog några som misslyckades. Det man kan säga om
loppisen att visst fanns det mycket skrot men det fanns en hel del matnyttigt också , loppisen är klart värd
att besöka. En betydande del av besökarna gör det är för den sociala delen tror jag. Nå jag skulle
Vidare till Tyresö för att hämta en
HF antenn samt till Uppsala för att
hämta material till min laserfärgskrivare allt inköpt via ett annat
loppis nämligen Tradera. Så Lasse
tog vidare till sitt uppdrag ner i
Boråstrakten och drog hem både
mina fynd och Lasses till Sundsvall.
Jag kommer att göra om besöket
nästa år det var kul. Det kanske
kan bli en tradition man vet aldrig.
Vid pennan och kamera
SM3UQO
Björn
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Weekendutbildning i Sundsvall
2010-02-20 -- 2010-02-21
En helg full av aktiviteter
Morgonstädning
På lördagsmorgonen den 20 februari
fanns SM3ESX/Christer och SM3FJF/
Jörgen på plats i klubblokalen.
Morgonen började med städning
inför helgens kursverksamhet.
Kursstart
Till klockan nio anlände de fem
kursdeltagarna. Det var Lars
Byström från Örnsköldsvik, Lars
Jansson från Hudiksvall, Håkan
Janson från Sundsvall, Magnus
Persson och Karin Almehed från
Ånge.
Intensiva timmar
Under lördagen var det genomgång Magister SM3ESX Christer undervisar i teknik
av teknik/elektronik som SM3ESX/
Under dessa tre veckor har kursdeltagarna idkat
Christer berättade om och radioreglemente/
självstudier. Kursledarna SM3ESX Christer och
föreskrifter som SM3FJF/Jörgen undervisade om.
SM3FJF Jörgen fanns nu åter på plats i SK3BGs
Söndag
klubblokal och var redo att dela med sig av sina
Efter en natts vila så fortsatte SM3ESX/Christer och kunskaper till de fem kursdeltagarna.
SM3FJF/Jörgen med att gå igenom hela
utbildningsboken ”Bli Sändaramatör –
Boken ”Bli Sändaramatör – Grundutbildning”
grundutbildning”.
Redan tidigt på lördagen visade sig det sig att alla
Hemmastudier
kursdeltagarna varit väldigt flitiga hemma och
Nu följer 3 veckors studier hemma, till nästa gång verkligen läst igenom alla de tjugo kapitlen i
kursdeltagarna träffas i Sundsvall nämligen den 13- utbilningsboken och gjort de tillhörande
14 mars.
övningsfrågorna.
Sambandsaktiviteter
Under söndagen anslöt sig också, SA3AWE/Peter,
Fördjupning
SA3AWZ/Christer, SA3BDR/Håkan och SM3MEH/
Jörgen och Christer gick igenom de få områden som
Tomas. De arbetade med förberedelser inför
eleverna kände sig osäkra på. Därefter kunde de
Stjärnsvängen som gick av stapeln påföljande
inrikta sig på att ge eleverna fördjupade kunskaper.
söndag den 28 februari. Det är en rallytävling i
Det blev bland annat radiokörande från klubben,
Sundsvall där SK3BG hjälper till med
genomgång av QSL-hantering samt demonstration
radiosambandet. De passade på att göra en kort
av olika dataprogram för sändaramatörer samt det
besök i klubblokalen och samtidigt få inmundiga
senaste nyheterna inom amatörradio nämligen
kaffe och smörgås.
Software Defined Radio, SDR
QRX
Vår redaktör SM3UQO/Björn hade precis färdigställt Klubbens QSL-ansvarige
QRX nr 1/2010 och under söndagen trycktes och
SM3NXS/Sten som ansvarar för klubbens QSL-kort,
kuverterades tidningen för att under måndagen
visade bland annat hur man kör telegrafi samt
postas till medlemmarna i Sundsvalls
berättade om vad man bör tänka på när man trycker
Radioamatörer.
QSL-kort.
Weekendutbildning i Sundsvall
Prov
2010-03-13 -- 2010-03-14
Weekendutbildning (del II)
Tre veckors hemmastudier
Det har nu gått 3 veckor och det är dags för del två
av weekendutbildningen
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På söndag kom SM3CER Janne, som är klubbens
provförrättare och kursdeltagarna fick nu chansen
att visa vad de lärt sig. Samtliga klarade
amatörradioprovet med klart godkänt.
Grattis
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.
Fyra av kursdeltagarna har nu fått sina signaler
SA3BKM - Karin Almehed
SA3BKU - Lars Jansson
SA3BJP - Magnus Persson
SA3BLA - Lars Byström
Håkan Jansson väntar på
att få signal.
Vi gratulerar samtliga
kursdeltagare och hoppas
att vi hörs på
amatörradiobanden
framöver.

Vid pennan
SM3FJF Jörgen

Magister SM3FJF Jörgen undervisar hur trafik sköts
På repeatrar
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