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Skolprojektet ”SSA – Ama-
törradio i skolan 2015-
2016” 

Skolprojektet har nu hunnit att un-

dervisa drygt 500 elever från mellan 

och högstadieklasserna på Minervas-

kolan i Ånge, Kordelia friskola i Er-

ikslund, Fränsta skola, Ede skola i 

Delsbo  Sist i stapeln gick  Sandö 

Räddningsgymnasium.  

 
Amatörradio utbildning i 
räddnngsskolan i Sandö 
 

Efter att SK3AH Härnösands Sän-
dareamatörer genom SA3THS/
Thomas hållit en informationslektion 

februari 2016 på Räddningsgymna-
siet på Sandö ringde han till 
SM3FJF/Jörgen och sa ”-Kan du och 
SM3ESX/Christer ta över och dra 
igång en amatörradioutbildning ome-
delbart för en grupp åk2 elever på 
Räddningsgymnasiet. Sagt och gjort. 
Planeringsmöte med både rektor, 
förstelärare och elever resulterade i 
en läroplansplanering, LPP för gym-
nasieskolan. Sju elever samt deras 
förstelärare Jonas Gerdin genomgår 
nu en amatörradioutbildning förde-
lade på åtta utbildningsdagar under 
våren och hösten 2016. Amatör-
radioprov planeras under september. 
Som motprestation för amatörradio-

utbildningen på skoltid vill skolled-

ningen att eleverna i det kommande 

obligatoriska specialarbete på 100 

poäng, att eleverna får in ämnesom-

råden som handlar om Radio, An-

tennkonstruktion, Vågutbredning, 

Katastrofscenario, Kretskortsbygge”, 

etc. SM3ESX/Christer och SM3FJF/

Jörgen har lovat att kunna ställa upp 

som handledare. 

Räddningsgymnasiet på Sandö 
Lärarna från SK3BG fortsätter och 

avhar avslutat certifikatsutbildning-

en. Under hösten genomfördes en ny 

information till de nya åk2 eleverna 

och har resulterat en ytterligare ama-

törradioutbildning och 2 nya amatö-

rer. 

Utskick från:  SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall  
Besöksadress:  Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall 
Kontaktpersoner: Ordförande: Markku Koskiniemi  SM3LDP 060 - 53 77 24 
 Sekreterare: Björn Ohlsson SM3UQO 060 - 12 85 70 
 Kassör:  Mats Danielsson SM3KDY 060 - 61 88 15 
 
Email: hq@sk3bg.se  Webbplats: www.sk3bg.se Bankgiro: 178-8298  Facebook.com/sk3bg 

QRX nr 3/4 2016 
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SK3BG.SE FYLLER 20 ÅR 29 NOVEMVER 2016 
Grattis SK3BG!!  

SK3BG var verkligen 20 sedan på utvecklingens framkant. Aftonbladet.se var bara några veckor före oss att komma 
till etern. Janne SM3CER var drivkraft att få klubbens hemsida till stånd. Han hade möjlighet på sitt arbetsplats på 
TV att lära sig att koda HTML-kod och ville omsätta lärd kunskap till klubbens favör.  Se nedan saxat artikel från 
QRX  1/97 om SK3BG.SE.  TACK JANNE FÖR DIN INSATS! 
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Markus SA3BPG var  en av SM representanter  på  
YOTA 2016 i Österrike. 
Lägret var en fantastisk plattform för unga radioamatörer 
att komma i kontakt med andra, utbyta erfarenheter och 
lära sig mycket nytt om hobbyn säger Markus. Dryga 100-
talet medlemmar ifrån mer än 30 länder deltog i alla möj-

liga aktiviteter från att sitta vid radion, på föreläsningar 
och workshops till vandringar som SOTA och rävjakt.  
Markus berättar att det var helt klart en fullpackad vecka 
med aktiviteter med alla möjliga varianter av amatörradio-
hobbyn. Veckan började med övningar för att lära känna 
varandra. Vi fick  lektioner och labba med HAMNET,  

APRS, Digital Voice, EMCOM (EMergency COM-
munication), satellit och LTE/GSM. Utöver dessa er-
bjöd lägret andra aktiviteter av andra karaktärer som 
filmvisning av DX-expeditioner, kväll vid lägereld där 
deltagarna fick umgås, äta gott och ha trevligt samt 
möjlighet att ta en amerikansk licens.  
 
Deltagarna fick besöka världens största isgrotta belä-
gen högt i ett närliggande berg. Markus tyckte att det 
inte har varit någon brist på aktiviteter eller saker att 
göra under denna lite dryga en veckas perioden i Ös-
terrike. 
 
Slutligen  konstaterar  Markus att det svenska laget 
hade  mycket roligt på YOTA och rekommenderar det 
skarpt till andra unga radioamatörer som känner att 
dom vill komma igång och lära sig mer om hobbyn. 

Markus SA3BPG på YOTA 2016 i Wagrain , Österrike 

2016 Yota group SM. Från vänster Magnus SA3BXA, Peter SA2BLV, Petter SA2PKA och Markus SA3BPG. 
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Ett steg närmare straffskatt på 
elektronik 

Det hårt kritiserade förslaget om straffskatt 
på elektronik finns med i regeringens förslag till budget 
för 2017. Skatten blir 120 kronor per kilo med ett tak 
på 320 kronor per vara. 
 
Tanken med förslaget är att få bort de hälsovådliga äm-
nena brom, klor och fosfor ur hemelektronik och vitva-
ror. Styrmedlet är en skatt som ökar priset på en mobil-
telefon med ungefär 25 kronor och ett kylskåp med 
cirka 300 kronor. 

Att majoriteten av konsumentelektroniken inte tillver-
kas i Sverige och inte kommer att anpassas till den nya 
skattelagen har regeringen inte brytt sig om. Miljöef-
fekten ska istället komma från sänkt konsumtion när 
varorna blir dyrare. 

Skatten blir 8 kronor per kg för vitvaror och 120 kronor 
per kg för övrig elektronik. Maximalt skattebelopp är 
320 kronor per vara. 

Det ska finnas möjlighet till avdrag med 50 procent för 
elektronik som inte innehåller additivt tillsatta före-
ningar av brom eller klor och med 90 procent för elekt-
ronik som dessutom inte innehåller additivt tillsatta 
föreningar av fosfor eller reaktivt tillsatta brom- eller 
klorföreningar. Gränsen går vid 0,1 viktsprocent av 
homogent material eller över 25 gram för plastdetaljer. 

Exakt vilka varor som omfattas definieras av tullkoder-
na i lagen och det blir upp till tillverkare och importö-
rer att ta reda på vilken skattesats som ska tillämpas. 

Direktimport är undantaget liksom export. 

Den nya lagen ska först antas av riksdagen innan den 
kan träda i kraft 1 april nästa år för att sedan börja till-
lämpas från 1 juli med undantag för lagerhållare som 
inte har någon övergångstid. 

Källa ETN 

Hela förslaget finns på  regerigen.se sök Regeringens 
proposition 2016/17:1  6.16, sid 321. GLÖM INTE! 

 

SSA-Bulletinen och  
SK3BG-nytt 

Söndagar kl 21.00  
på RV58  

 

 

Intel investerar i självkörande 
bilar 

Visste Du att... 

Amerikanska halvledarjätten Intel 
har för första gången varit huvudtalare på en bil-
mässa. Det var Intels vd Brian Krzanich som igår 
fick hålla ett huvudanförande på konferensen Auto-
mobility som är en veckolång uppvärmning inför 
den tio dagar långa mässan LA Auto show som bör-
jar på fredag. 
  
250 miljoner dollarna ska användas under de kom-
mande två åren och ska gå till projekt som flyttar 
fram gränserna för nästa generation av fordonstek-
nik för uppkoppling, kommunikation, omvärldsupp-
fattning (context awareness), deep learning, person-
säkerhet, och datasäkerhet.  
 
Enligt Brian Krzanich är Internet of Things en 
nyckel till ovanstående utveckling. Han hävdade 
också att fordonselektroniken står inför en omfat-
tande omdaning som kräver massor av beräknings-
kraft, intelligens och datakommunikation.  
  
Ett konkret exempel är att framtidens bil varje dag 
kommer att generera fyra terabyte data. Informat-
ionen kommer att strömma från lidar, sonar, kame-
ror och andra sensorer. I självkörande bilar är in-
formation både bränsle och smörjolja.  
 
Intel har idag ingen större närvaro i fordonselektro-
niken, men hoppas på utrymme i flera nischer inom 
området fordonsautonomi. Intel hoppas på en plats i 
kupéns användargränssnitt för bland annat röststyr-
ning. Och så hoppas företaget få vara med och leve-
rera 5G-kommunikation och fordonskommunikat-
ion (V2V, V2I och V2X) från ändpunkt till änd-
punkt och med inbyggd kryptering. Dessutom vill 
företaget vara med och leverera beräkningskraften 
till datorseende, ADAS, sensorfusion och självkör-
ning. 
Källa ETN 
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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. 
 
Under alla träffkvällar serveras kaffe och bröd, 
alternativt läsk och bröd, till ett självkostnadspris 
av endast 20 kronor. 
 
Program kan ändras med kort varsel. Kolla med 
hemsidan. 

HÖST– OCH VÅRPROGRAMMET 

Tis  15 nov Träffkväll 
 
 
Kom och fika med likasin-
nade, kolla tidningar och 
delge dina erfarenheter. 
 
 
Välkommen Klubb-och medlemsvård sektionen! 
 
——————————————–—–———————- 
  
Tis  22 nov Träffkväll 
 
 
Kom och fika med likasin-
nade, kolla tidningar och 
delge dina erfarenheter. 
 
 
Välkommen Klubb-och medlemsvård sektionen! 
 
————————————–———————-————- 
Tis 29 nov Höstens DX-film 
 
Tord SM3EVR visar höstens 
DX-film. 
 
Välkommen Styrelse! 
 
 

  
 
Tis 6 dec  Träffkväll 
 
Kom och fika med likasin-
nade, kolla tidningar och 
delge dina erfarenheter.  
 
 
Välkommen Klubb-och medlemsvård sektion 
 
——————————————–—–———————- 
Tis 13 dec SÄSONGSAVSLUTNING  
 

 
Vi avslutar säsongen traditionsenligt med Glögg, 
Pappersvideo, lotteri, korv & bröd och trevlig sam-
varo i klubblokalen. 
 
Välkommen Styrelse! 
 
————————————–———————-————- 
 
Tis 3 jan MELLANDAGSMEETING 
 
Kom och berätta om dina 
hårda paket. 
 
Välkommen 
Styrelse! 
 
 
 
————————————–———————-————- 
 
Tis  10 jan Säsongstart 
 
 
Kom och fika med likasin-
nade, kolla tidningar och 
delge dina erfarenheter.  
 
 
Välkommen Klubb-och medlemsvård sektionen! 
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Tis  17 jan Meteorscatter  
 
 
Hans SM3GDT berättar oss 
om vad är meteorscatter  
och hur vi radioamatörer 
kommunicerar via MS.  
 
Välkommen Styrelse! 
 
——————————————–—–———————- 
 
Tis 24 jan  Föredrag 
 
Christer SM3ESX har fö-
redrag om okänt ämne.  Kom 
och lyssna. 
 
 
Välkommen Styrelse! 
 
 
——————————————–—–———————- 
 
Tis 31 jan  Träffkväll  
 
Kom och fika med likasin-
nade, kolla tidningar och 
delge dina erfarenheter.  
 
 
Välkommen Klubb-och medlemsvård sektion 
 
——————————————–—–———————- 
Tis 7 feb  Träffkväll  
 
Kom och fika med likasin-
nade, kolla tidningar och 
delge dina erfarenheter.  
 
 
 
Välkommen Klubb-och medlemsvård sektion! 
 
——————————————–—–———————- 
 
Tis 14 feb  Studiebesök sam-
bandsgaraget  
 
Sambandssektkion inbjuder med-
lemmar till sambandsgaraget . 
 
 
Välkommen Sambands sektion! 
 
——————————————–—–———————- 
 
Tis 21 feb Klubb och medlemsvård  kväll 
 
Sektionen  ordnar en träff-
kväll. 
 
 
 
 
Välkommen Klubb-och medlemsvård sektion! 

Tis 7 mars  Hallo trafikat 2.0  
 
Mats SM3KDY guidar oss 
genom trafiken. 
 
 
Välkommen Styrelse! 
 
——————————————–—–———————- 
 
 
Tis 7 mars  Träffkväll  
 
Kom och fika med lika-
sinnade, kolla tidningar 
och delge dina erfaren-
heter.  
 
 
Välkommen Klubb-och medlemsvård sektion! 
 
——————————————–—–———————- 
 
Tis 14 mars  Föredrag   
 
 
Ett föredrag från VHF/UHF 
sektionen 
 
 
 
Välkommen VHF/UHF sektion! 
 
——————————————–—–———————- 
 
Tis 21 mars  Årsmöte 
 
SK3BG:s  ordinarie årsmöte. 
 
Välkommen Styrelse! 
 
——————————————–—–———————- 
 

Grattis till certifi-
kat och välkom-
men till klubben 
 

Certifikat från 13/11 prov  
 
Felicia Sandin   Kramfors 
 
Johannes Törnqvist  Härnösand 
 
Ulf Karling   Sundsvall 
 
Jörgen Sandqvist   Bollnäs 
 
Tdigare prov på Sandögymnasium  
 
SA3JIF Jonas Gerdin  Härnösand 
 
SA3LUL Rasmus Edholm  Ramsele 
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE  
 
 
Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG,  kallar härmed till årsmöte: 
 
Datum: Tisdagen den 21 mars 2017 
Tid: Klockan 19.00 
Plats: Klubblokalen, Sidsjön, Sundsvall 
Program: Sedvanliga mötesförhandlingar. 
 Fika och trevlig gemenskap. 
 
 

 
VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR STYRELSEN! 

Sundsvalls Radio-
amatörer, SK3BG,  anord-
nar på våren utbild- ning i 
amatörradioteknik.  
 
Utbildningen leder till Amatörradi-
ocertifikat/licens, som ger tillgång 
till samtliga amatörradiofrekvens-
band. 
 
Kursens målsättning: 
Att ge kursdeltagarna de kun-
skaper och färdigheter som 
krävs, för att avlägga prov för 
amatörradiocertifikat/licens.         
 
Omfattning:  
Kursen görs om pga den nya ty-
pen av frågor och oklart hur 
många kursdagar behövs. Mer 
information kommer att finnas på 
hemsidan och nästa QRX. Men 
kursen kommer att vara förde-
lade över ett antal veckoslut, 
med hemuppgifter mellan de 
olika veckosluten.  
 
Grundkunskaper:  
Grundskolans matematik för 

årskurs 9. 
 
Datum:  
Startar 28 januari 2017 och  fort-
sätter 11-12 februari och 11-
12 mars. För mer information Se 
hemsidan. 
 
Plats: 
Sundsvalls Radioamatörers klubb-
lokal i Sidsjön. 
 
Kursavgift:  
600 kronor (vid 10 deltagare)   
I priset ingår SSA:s utbildnings-
kasse. 
 
Deltagarantalet begränsas till 15 
personer. 
 
Övriga avgifter:  
 Avgift för prov och utskrift 

av certifikat tillkommer ef-
ter avslutad utbildning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utbildningskassens innehåll: 
 Läroboken Bli Sändar-

amatör - Grundutbildning 
 Trafikhandboken 
 Broschyrmaterial om ama-

törradiohobbyn 
 Block och penna 

 
Information/Anmälan 
 
För ytterligare upplysningar och 
anmälan ring 
Christer Byström, SM3ESX 
sm3esx@telia.com 
 
Jörgen Norrmén, SM3FJF 
sm3fjf@ssa.se 

WEEKEND-
UTBILDNING I 

AMATÖR-
RADIOTEKNIK 

 

Vill Du hyra Mast-
vagn. 
 
SK3BG har en 
fullutrustat 
mastvagn som 
Du kan hyra. 
Släpvagnen 
har 25 meters mast med alla 
staglinor och ankare och verk-
tyg. 
 
Kontakta Björn/SM3UQO  
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Annonserade DX-speditioner December—Mars 

Källa: http://www.ng3k.com/misc/adxo.html 

Datum fr.o.m Datum t.o.m Plats Call/prefix QSL via Info 

2016 Dec01 2016 Dec11 St Martin FS Home Call 
TDDX 
20160725 

 

2016 Dec08 2016 Dec12 Palestine E44QX LotW 
TDDX 
20160919 

 

2016 Dec10 2016 Dec19 Turks & Caicos VP5 LotW 
DXNews 
20160810 

 

Datum fr.o.m Datum t.o.m Plats Call/prefix QSL via Info 

2017 

2017 Jan04 2017 Jan22 Micronesia V63   
DXW.Net 
20160912 

2017 Jan08 2017 Jan25 Bonaire PJ4B PA8A Direct 
PA3GVI 
20160930 

2017 Jan11 2017 Feb06 North Cook Is E51AMF LotW 
DXW.Net 
20160730 

2017 Jan12 2017 Jan19 Palau T88WM JQ6FQI 
DXNews 
20161014 

2017 Feb01 2017 Feb28 
Central African 
Rep 

TL8T LotW 
IK7JWY 
20161011 

2017 Feb13 2017 Feb27 
San Andres & 
Providencia 

5J0NA LW9EOC 
LW9EOC 
20160927 

2017 Feb13 2017 Mar07 
San Andres & 
Providencia 

HK0 AA4NC 
AA4NC 
20161014 

2017 Feb16 2017 Mar05 Pitcairn I VP6EU LotW 
PA3EWP 
20160927 

2017 Mar10 2017 Mar10 South Cook Is E51KTA   
TDDX 
20160818 

2017 Mar14 2017 Apr04 Tuvalu T2 LotW 
DXW.Net 
20160620 

2017 Mar20 2017 Mar24 Cayman Is ZF2CJ LotW 
TDDX 
20160927 

2017 Mar29 2017 Apr17 Guam AH2P LotW 
DXW.Net 
20161003 

2016 

http://www.dailydx.com/index.html
http://www.dailydx.com/index.html
http://dxnews.com/
http://dx-world.net/
http://e51amf.amateurfoundation.org/
http://dx-world.net/
http://dxnews.com/
http://www.i2ysb.com/idt/
http://www.pitcairn2017.de/
http://www.dailydx.com/index.html
http://tuvalu.sp7dqr.pl/
http://dx-world.net/
http://www.dailydx.com/index.html
http://dx-world.net/
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Sundsvalls Radioamatörer, 
SK3BG, säljer bingolotter, för 
att delfinansiera klubbens verk-
samhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stöd klubbens verksamhet ge-
nom att abonnera på bingo-
brickor och få dem direkt hem i 
brevlådan. 
 
För Dig, som vill prenumerera på 
Bingolottobrickor, är det enklast 
att Du kontaktar  
SM3KAF/Bosse  på telefon  
060 - 55 29 49. 
 
Tänk på, att alla har chansen att 
vinna på sin bingobricka, medan 
SK3BG ALLTID VINNER på 

varje såld bingolott. 

BINGOLOTTO 

Får du inga mail från mig?  Då 
har jag inte din mailadress.  
 
Snälla du - skicka ett mail till mig, 
så får du fortsättningsvis aktuell 
information som rör klubben.  
 
Du får veta när klubbtidningen 
kan laddas ner från nätet, du får 
reda på om klubbprogrammet 
ändras etc. 
 
73 de SM3KDY/Mats 
Mats.danielsson@nbv.se 

MEDLEMSAVGIFT FÖR 
ÅR 2017  

 
 

Du har väl betalat in  
årsavgiften  för år 2017 

till klubben.  
 
 
Avgiften för år 2017 är  
250 kronor för fullt beta-
lande medlemmar och 125 kro-
nor för studerande/värnpliktiga. 
 
Saknar du inbetalningskort, kon-
takta omgående kassören 
SM3KDY/Mats via mail 
mats.danielsson@nbv.se 
 

Tack för att du stödjer  
klubbens verksamhet. 

 
 

Klubbens bankgiro är  
   

178-8298  
JAG SAKNAR DIN  

MAILADRESS 

 

Ordförande: SM3LDP/Markku 
Sekreterare: SM3UQO/Björn 
Kassör: SM3KDY/Mats 
 
Övriga styrelsemedlemmar 
SM3CER/Janne 
SM3EFS/Lennart 
SM3FJF/Jörgen 
SM3GSK/Classe 
SM3MEH/Tomas 
SA3BPG/Markus 
 
QRX redaktion 
SM3UQO/Björn 
SM3EXM/Erik  
 
Sambandssektion  
SM3MEH/Tomas 
 
VHF/UHF Sektionen 
SM3EFS/Lennart Lind 
 
Klubb och medlemsvård 
SA3BPG/ Markus 
 
Mail: hq@sk3bg.se 

UTGÅENDE QSL 

Klubben skickar QSL-kort  
följande datum: 

 
21 feb 
8 maj 
21 Sep 
16 Nov 

 
Glöm inte att frankera  

med QSL-märke 

  
 
  

STYRELSE 

STYRELSEMÖTEN 

Under år 2017 hålls styrelsemö-
ten normalt andra måndagen i 
varje månad, med uppehåll un-
der 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 
 
73 de SM3LDP/Markku 

 
QRX som pdf 
 
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.  
 
Har Du synpunkter på pdf-filen 
etc, hör gärna av Dig direkt till 
SM3UQO/Björn eller SM3EX-
M/Erik  
Email: SM3UQO@telia.com  
 
QRX nr 1-2/2017 kommer 
att tryckas i mitten av mars må-
nad.  
 
Manusstopp är  söndag den  
12 mars 2017. 
 
 

Följ oss på hemsidan  och 
Facebook 
 

WWW.SK3BG.SE 
 

www.facebook.com/sk3bg 
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Vi önskar alla läsare en riktigt god 
Jul och Gott Nytt Radioår! 

Styrelsen i SK3BG 


