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NYA HEDERSMEDLEMMAR
och sedan dess har Jörgen varit
QRV.
Ulla hade, efter det hon träffat Jörgen, redan i skolan lärt sig morsealfabetet genom att läsa på ett Tudorbatteri och när Jörgen så frågade efter ett U så svarade Ulla snabbt
"punkt punkt streck". Nej, nej sa Jörgen det heter di di dah.

Under vårt jubileumsår hade SK3BG
glädjen att utse 2 nya hedersmedlemmar, SM3FJF / Jörgen och
SM3LIV / Ulla.
Jörgen, då boende i Kramfors, blev
lyssnaramatör som 11-åring med
signalen SM3-3697, radion var en
BC-348 som inköpts av en kusin.
Men Jörgen ville bli radioamatör och
anmälde sig därför till ABF som
hade en kurs för blivande radioamatörer. Men reglerna för C-certifikat
stipulerade fyllda 16 år och när Jörgen till slut fyllde 16 så hade andra
intressen tagit över. Jörgen träffade
Ulla i realskolan (16-17 årsåldern !)
och när Jörgen i början av 70-talet
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flyttade till Sundsvall så följde Ulla
med. Då det blev dags för mönstring
så ansökte Jörgen till S1, S2 och S3
och kunde, efter fullgjord tjänstgöring, mucka med C-certifikat. Certifikatet är utfärdat av Televerket den
24 dec. 1972, vilka alltså jobbade
1/2-dag på julafton ! I början 1972 så
träffade Jörgen dåvarande ordförande i SK3BG, SM3BHT / Sven,
som tyckte att Jörgen skulle titta upp
till klubben, vilket resulterade i att
Jörgen blev medlem. Radion var nu
en IC-22 som senare blev ersatt av
en riktig klassiker, en Heathkit
SB101 som Jörgen köpte av Radio
RX i Östersund. SM3EVR / Tord
hjälpte till med att sätta upp en FD4

SM3EXM SM3LDP

Trots denna inte alltför pedagogiska
tillrättavisning så stod Ulla på sig,
blev medlem 1976 och efter genomgången kurs, som arrangerades av
SK3BG, så var certet klart. Ullas
stora intresse inom vår hobby är contest och där främst IARU HF Championship Contest och SAC SSB. Ulla
har varit SK3BG:s kassör i 11 år och
har tack vare sitt arbete på en redovisningsbyrå tidigt lagt grunden till
SK3BG:s goda ekonomi. Med utnämningen till hedersmedlemmar
vill SK3BG tacka för allt mångårigt
arbete.
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SK3BG FIRADE 70 ÅR MED JUBILEUMSMIDDAG PÅ SIDJÖ HOTELL OCH KONFERENS.

SK3BG:s Ordförande SM3LDP / Markku, hälsade välkommen och framhöll att klubben visst fyllde aktningsvärda 70 år, men var en mycket pigg 70-åring. Markku
hälsade speciellt välkommen till SM3AF / Sten, ordförande åren 1960-1965.
Klubben bildades 1945 på Café Cecil och dess första
ordförande var SM3XX Brynolf Linderholm, årsavgiften var 5 kronor och 2,50 för medlemmar under 16 år.
Klubbmöten hölls den första fredagen varje månad.
Redan 1945 startade klubben en telegrafikurs under
ledning av furir Sundberg till en kostnad av 25 öre per
utbildningstillfälle, samt tidningen QRX och en teknisk
kommitté för föredrag och filmvisning.

Framsynta styrelser och eldsjälar, som SM3ESX / Christer och SM3FJF / Jörgen, som tidigt förstod vikten av
utbildning och intressanta föredrag och som oförtrutet
under 40 års tid agerat med klubbens bästa för ögonen
har resulterat i att SK3BG i dag har flera livskraftiga
verksamheter. SM3ESX / Christer och SM3FJF / Jörgen
har under åren utbildat ca: 500 amatörer, vi har i dag en
aktiv sambandssektion, återkommande fielddays som
portabeltesten och fortaktiviteten SF3HF. Styrelsen har
utarbetat nya stadgar, klargjort ansvarsfördelningen i
styrelsen och lagt grunden till en ny hemsida. Men konkurrensen inom hobby och fritidsaktiviteter kräver att VI
MEDLEMMAR ! är aktiva och lyhörda inför nya strömningar och intressen inom vår hobby.

En redan tidigt mycket aktiv klubb arrangerade
Frösöläger och medverkade i Åstöläger. Ifrån att klubben först hade en lokal vid Saftkokeriet har vi i dag en
modernt utrustad klubblokal med en fullt utrustad
klubbstation och konferensrum.
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På väg mot sämre tider?

Solflex prognos t.o.m. 2020

Solflex minimum när mar sig med
stora steg och konditionerna blir i
paritet allt sämre och sämre. Detta är
prövotider för oss amatörer. Speciellt för dom som kör HF. Det uppstår många kanske obesvarade frågor
så som: Kommer det bli färre DXexpeditioner? Kan man överhuvudtaget köra DX på HF? Vilka band går
att köra? Vad skall man göra i väntan på bättre tider (läs 6 år).
De som har upplevt detta några
gånger tidigare vet att det blir bra
till sist men hur man skall utnyttja
tiden till för att förbereda sig till 20
och 30 talet? Många av oss har redan investerat i ny radio, antenn
eller annat i Hamshacket. Men det
finns mycket mer man kan göra.
Digitaliseringen pågår för fult i
Hamshacket. Vi tar som exempel
QSL. Det finns ett antal digitala sätt
att byta QSL och om Du inte har
gjort det än så passa att lära dig hur
det fungerar och vad som måste göras och anskaffas för att flytta dina
loggar till några av sådana siter så
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som LOTW, eQSL etc. och få dina
QSL verifierade elektroniskt.
Software Definied Radio SDR gör
nu verkligen inträde till var mans
hamshack. Radioleverantörerna har
tagit fram billiga basstationer som är
SDR radios men ser ut traditionella
radio. Dessa radio erbjuder bra selektivitet , fina filter och kanske
trots dåliga konditioner en möjlighet
att köra fina DX. Kanske något att
fundera över och att testa.
D-Star och DMR är dom två nya
digitala trafiksätt som har tillkommit
under de senaste åren och kan verkligen vara något för Dig som vill ha
QSO för att hitta en pratkompis och
byta erfarenheter med. Att köra QSO
med en VK, JA eller jänkare är ingen match och audiokvaliteten är bra
- inga störningar eller splatter från
sidan. SK3BG har satsat under senaste åren på en multimode digipeater
som klarar av att hantera samtliga
protokoll dvs D-Star, DMR och Fusion. Det finns en uppsjö av olika
hotspottar att köpa eller att bygga för
SM3EXM SM3LDP

att få en ”egen kanal” att köra ostörd
från sin digipeater. Nu är det kanske
ett bra tillfälle under några år att
QSY till VHF/UHF för att köra DX!
Stadsmiljöer har blivit radioovänliga
pga tämligen höga störningsnivåer.
Det är inte ovanligt att S-mätaren
står på S9 eller mer. Har Du tillgång
till en QTH ut på landet, fjälls eller
någon annat ställe på glest bygd områden kan det vara nu ypperlig tillfälle att fundera på remote körning
och vad som behövs och hur det fås
att fungera.
Som Du ser det finns mycket att göra
i väntan på bättre tider! Gräv inte ner
telegrafnyckeln i backen!
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Högtryck på amatörradioutbildningen
Sundsvalls Radioamatörer.

hos

Amatörradioutbildning på Räddningsgymnasiet Sandö och på klubblokalen SK3BG i Sidsjön.
Från vänster: Sven-Erik Sjödin Njurunda, Emil Jonsson Näsviken, Eric Tjernberg, Kvissleby, Axel Antonsson Sundsvall
Mats Hellström, Hamrångefjärden, Lärare SM3ESX Christer Byström, Håkan Jonsson Härnösand, Ulf Strömberg, Härnösand,
Lärare SM3FJF Jörgen Norrmén

Högtryck på amatörradioutbildningen
hos Sundsvalls Radioamatörer.
Lärarna SM3ESX Christer och SM3FJF Jörgen har i
januari 2017 startat en ny kurs för sju elever vid Räddningsgymnasiet Sandö. Utbildningen pågår varje måndag em/kväll under hela vårterminen. En förändring i
årets utbildning på Sandö är att eleverna först läser
Reglemente och föreskrifter och skriver det delprovet
före elevernas sportlov. När de kommer tillbaka efter
sportlovet fortsätter radioutbildningsdelen med El-Lära
och Teknik och slutdelprov beräknas göras innan vårterminen avslutas i juni.
I januari påbörjades Christer och Jörgen ytterligare en
ny weekendutbildning på klubblokalen i Sidsjön.
Sju deltagare som kommer från Hamrångefjärden, Näsviken, Sundsvall och Härnösand.
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Vad är rätt media att kommunicera med medlemmarna i framtiden?

Sociala medier är mainstream på riktigt
Att kommunicera med medlemmar i en förening är
inte alldeles enkelt idag. Det finns ett antal olika medier
tillgängliga och dessutom olika åldersgrupper har sina
favoriter. Så hur är det med vår förening? Låt oss titta
vad undersökningar säger.

Facebook håller inte på att dö. Facebook är extremt dominerande och det viktigaste nätverket i alla åldrar förutom i de allra yngsta grupperna där Facebook tappar fart

Det för oss självklart rakt in i siffrorna. Det vi kan notera är att det är spännande siffror men inte något revolutionerande som hänt. Siffrorna är däremot mycket
intressanta utifrån att de verkligen slår fast att sociala
medier idag är en självklar del av svenskarnas mediavardag – framförallt när det gäller unga. Sociala medier
ökar fortfarande sitt genomslag i alla åldrar även om
det är olika tjänster som blir intressanta för olika åldrar.
Fortfarande är det självklart så att email är den viktigaste formen av kommunikation för svenska internetanvändare men mer och mer kommer både Facebook och
andra instant messenger-applikationer att ta mer och
mer av användarnas aktiva skapande av innehåll.
En intressant aspekt här är att delandet inte är så stort
på sociala medier: i undersökningen visar det sig att
endast någon procent delar saker flera gånger varje dag.
Den klassiska uppdelningen av 1-9-90 (1% skriver, 9%
kommenterar, 90 %läser) ser ut att fortsätta vara vid
handen. Kanske blir det än mer att vi konsumerar sociala medier mer än är aktiva på dem?
Facebook fortsätter att dominera
Sociala medieanvändningen generellt fortsätter att öka
och Facebook fullständigt domineraar. Av de 77 % av
svenska internetanvändare som använder sociala nätverk någon gång så använder 70 % Facebook någon
gång. Det är först 76-åringarna som inte är minst hälften av användarna på Facebook.
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(men där Messenger är en viktig del av deras användning). Däremot så ökar Facebook markant hos de allra
äldsta – Facebook blir det nya digitala PRO när nu de
nya pensionärerna tar med sig Facebook in i sin nya roll
i samhället. På samma sätt ser man att Facebook har en
stark plats i de åldrar där man inte kan vara social i köttvärlden på samma sätt som förut.
Ska man dra någon slutsats av det här kan man se att
Facebook har ett värde när en person börjar ha flera dimensioner av vänner och bekanta. Samtidigt är det för
alla företag och föreningar viktigt att förhålla sig och
arbeta med Facebook utifrån de förutsättningar som ges
åldersmässigt. Det man väl dock kan sluta sig till är att
de som vill nå 12-15 åringar ska lägga mindre krut på
Facebook och mer på Instagram och fr a Snapchat.

Din åsikt är viktigt för oss

Hör av Dig gärna till Styrelse hur Du vill att Sk3BG kommunicerar med Dig i framtiden.
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OHDXF möte på Silja Serenad i Siljaterminal 4:e februari 2017

OH0XX Olli och Fan Bin BA1RB

OHDX Foundation or dnade 10:e gången
DX-kryssning från Helsingfors till Stockholm
och erbjöd SM–amatörer att delta en dags konferens på båten lördag 4/2. Konferens syfte
var att ge föredrag för DX- och Contestintresserade och
möjlighet bilaterala diskussioner och som tkonferensema
”Remote”. Totalt deltog 60 personer varav 2 från Kina, 5
från Tyskland 1 från UK, 3 från Norge, 13 från Sverige
och resten från Finland. Programmet var full med spännande ämnen. Konferens öppnades av Olli OH0XX

Erling, LA6VM uppdaterade åhörarna om
2018 Bouvet expeditionen. Enligt Erling har
projektet hittat tillräckligt stor båt att komma
till ön. Projektet verkar har megabudget, ca
600kUSD. Man har
bestämt sig att ha
QTH högre upp än
tidigare speditioner
för att få större horisontell sändningsvinkel och ha möjligheter att köra
EME. Detta dock
förutsätter en helikopterlandning
med allt det kan betyda med risker och bra väder och
kräver backup-strategi att komma ner om hämtning
med helikopter inte funkar.
Marko OH7KD presenterade sin remote lösning steg

BA1RB, Fan Bin gästföreläsare, gav inblick om
amatörradio i China. Antalet amatörer har starkt
ökat under senare tiden dock mest på VHF/UHF
certifikat klass A och B. Kort briefing om BS7H

för steg. Hårdvaran omfattade välkända produkter och
mjukvaror som behövds. Varje koppling gicks genom
steg för steg med bilder och prat.

och möjligheter för utlänningar att få besökscertifikat. En
kort presentation om kinesiska HF produkter så som
tranceivers och slutsteg samt mätinstrument.
Veijo OH6KN invigde deltagarna till 5G
och IoT (Internet of Things) hemligheter
och hur detta skulle kunna tillämpas på
amatörverksamhet. Som exempel togs vidareutveckling av
SO2R till MO100R och remote körning. Tanken initierades att lägga ner container innehållande all nödvändig
hårdvara och mjukvara på DX-QTH operera remote spedition/contest globalt eller från hotell från annan lokation.
Christian DL1MGB (President of the Organizing Committee of WRTC 2018 in Germany)
uppdaterade situationen om WRTC 2018. För
närvarande saknas ekonomiska medel men
Christian trodde att det fanns gott om tid att få ihop saknade pengar. Alla team är inte riktigt på plats än.
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Dietmar DL3XX delade med sig sin 25 års erfarenhet
om att operera på låga band (160-40m). Föredraget fokuserade på 160 m operation. Kort briefing om var top
operatörer ligger
idag och sedan genomgång av ett
antal
DXpeditioner och hur
framångrika de har
varit på 160m.
Tidigare 160m har resulterat ytters få kontakter relaterad med höga band men att med tiden har kunskap och
kunnande ökat och
antal QSO har ökat
drastiskt. Även Ditmar tog upp att i
framtiden kommer
sannolikt köras DXspeditioner
som
remote operation.
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Teknikspalt
2-meters antenn — Kanske något just för Dig?

Hur stor är min strålningseffekt.

Efter många års tystnad på VHF och UHF har aktivitet höjts tack vare digimod.
Det är kanske dags att kolla vilken typ av antenner
kan användas. Många av oss har en pinne på taket
eller i radion eller X-yagi, en minne från forntiden.
Generellt är förstärkningen inget vidare med en
pinne och yagi är en riktantenn och att prata direkt
med flera kräver snabb rotor. I dag vill man prata
via digipeater eller direkt med portabla eller mobila stationer. Så låt oss
titta gamla gömmor och kolla om där
finns antenner som skulle funka bra
med dagens digital trafik på VHF och
UHF.
Först i serien är en sk Franklinantenn. Franklin-antennens princip

Nästa år kommer sannolikt 60 meters band öppnas oss
men också med effektbegränsningar i harmoni med
övriga länder. Så hur går det att beräkna strålningseffekt som sannolikt blir begränsad.

7
dB
Bild1 1.

bygger på att med hjälp av kvartvågstub få de utstrålande vågorna i fas.
Flera samverkande vågor innebär en
höjning av gain (bild 1).
Antennen i den har formen blir ju rätt
lång, varför några försök att krympa
måtten resulterat i ett konstfärdigt
"hopknycklande " (bild 2).
Lägg märke till i bild 2 att vågorna
fortfarande samverkar i fas!
Franklin-antennen kan också konstrueras med matningen i mitten.
Fungerar utmärkt med andra mått

Beräkning av sändareffekt när den tillåtna effekt definieras
som
maximalt
ekvivalent isotropiskt utstrålad strålning från antennen
(EIRP).

Där
Ptx [W] = sändarens maximal effekt (maximal modulationseffekt , PEP)
Peirp [W] = maximal ekvivalentt strålningseffekt från isotropiska antenn (EIRP)
Gant [dBi] = antenns maximal riktnings förstärkning jämfört med isotropisk antenn
Att [dB] = dämpning av matningskabel och matchning

Exempel

Vad är sändarens maximal uteffekt?
Vi antar att maximal tillåten ekvivalent strålningseffekt
i en isotropisk antenn är 15W EIRP.
Antenns (halvvågsdipol i fritt utrymme) maximal riktningsförstärkning jämfört med isotropisk antenn är 2,15
dBi.
Dämpning i kabel : 0,4 dB

Bild 2.

Bild 3. Mått för 144,5 mhz

även på kortvåg.

Sändarens maximal effekt blir då 10 W (modulations
peek effekt, PEP).

För att ytterligare förkorta antennen modifieras
Franklin-antenn enligt bild 4.

Observera!

Franklin-antennens särskilda
kännetecken är den smala
bandbredden pga dess resonanta natur. Den är alltså effektiv då användningen sammanfaller med den tillklippta längden. Konstruktionsmässigt är
denna antenn lämpligt att placeras i plaströr.

Bild 4.
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Vissa beräkningsmodeller ger för en halvvågsdipol
riktningsförstärkning t.o.m. 7dBi ( antenn nära markytan).
Då skulle sändarens maximal beräknad effekt bli
3,281 W (PEP).
Lycka till!

Lycka till med antennexperimentet.
2017-02-20
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Visste Du att...
25 roliga fakta du inte visste om

HAM EVENTS fjärr och nära

Rolig fakta (inte alternativa fakta som i USA) du antagligen inte hade en blekaste aning om!

Dayton Hamvention 2017 är 19, 20 och 21
maj 2017 på the Greene County Fairgrounds and
Expo Center i Dayton USA.

Fridrichshafen HAM RADIO 2017 m ässan
sker 14 - 16 juli ,2017 i FridrichshafenTyskland.

Portabeltest vår omgång går 21:a
maj 2017 i Bergsjö

Förra årets succé Portabel test hos Erik upprepas i år.
Erik säger att bryggan är reserverat för oss och skulle
det bli regn kan vi sitta inne i båthuset.
Reservera redan nu 21:a maj 2017 , 0700 - 1100 UTC

- En struts öga är större än dens hjärna.
- Hajar är immuna mot cancer.
- Det skulle ta 40 år att fylla Globen i Stockholm med
vatten från en vanlig vattenkran.
- En jordnöt innehåller lika mycket fett som en kilometer gurka.
- En vals tunga väger upp till ett ton.
- En mygga har 47 tänder.
- En burk Pepsi innehåller 7 teskedar socker.
- Är man attraherad av träd kallas det dendrofilli.
- När man nyser stannar alla kroppsfunktioner, tom.
hjärtat.
- En känguru skulle rymmas i en tesked när den föds.
- Om man skulle lägga alla röda blodkroppar på rad
från en människa skulle det bli ca. 185 500 km lång.
- En kossa producerar upp till 60 liter saliv per dag.
(människor ca. 1-2 liter.)
- På reklamer för klockor ställer man klockan på tio
över tio för då ser klockan glad ut och folk vill köpa
den.
- Människor som dricker kaffe löper 66% mindre
chans att begå självmord.
- Man tillbringar i genomsnitt 6 månader av sitt liv på
toaletten.
- En katt har 32 muskler i vardera öra.
- Procentuellt innehåller en gurka mer vatten än atlanten.
- Det finns 293 sätt att ge tillbaka växel på en 1 dollar.
- Det krävs 16 liter vatten för att göra 1 liter öl.
- Du sväljer ca. 15 insekter per år i sömnen.
- En haj kan höra en tonfisks muskler arbeta på 2 km
avstånd.
- En burk med inlagd skinka öppnas i snitt var fjärde
sekund.
- Oprah har sex tår på ena foten.
- En chokladkaka har i genomsnitt 6 insektsben i sig.
- Under ett liv på 70 år tar man ca. 600 miljoner andetag, hjärtat slår ca. 125 miljoner slag och du blinkar ca. 135 miljoner gånger.

Radiomässa i E-tuna lör 1 Apr

GLÖM INTE!
SSA-Bulletinen och
SK3BG-nytt
Söndagar kl 21.00
på RV58

Boka i din kalender redan nu!
QRX nr 1 2017
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14 mar Besök i sambandsgaraget Forsa,
Njurunda.
Sambandssektionene visar runt i
garage och bjuder fika.
Välkommen!
Sambandssektionen
——————————————–—–———————Tis 21 mars Årsmöte
SK3BG:s ordinarie årsmöte.
Välkommen! Styrelsen
——————————————–—–———————Tis 28 mars VHF/UHF kväll

VÅRPROGRAMMET
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.
——————————————–—–———————Tis 21 feb Klubb och medlemsvård kväll
Sektionen ordnar en träffkväll.
Välkommen! Klubb-och medlemsvård sektion
——————————————–—–———————Tis 28 feb Hallo trafikat 2.0

Föredrag om aktuella ämne
inom VHF/UHF.
Välkommen !
VHF/UHF Sektionen
——————————————–—–———————Tis 4 april Rallyn ur ett sambandsperspektiv.
Välkommen!
Sambandssektionen
——————————————–—–———————Tis 11 april Imaginära tal fortsättning
Christer/ESX berättar och ritar
om imaginära tal. Alla ni som
nu vet att den imaginära enheten, i kvadrat = -1, här
kommer fortsättningen, där vi
skall använda teorierna om
komplexa tal praktiskt.

-1

Välkommen! Styrelsen

Mats SM3KDY guidar oss genom trafiken.

——————————————–—–———————18 april Portabeltest

Välkommen! Styrelsen
——————————————–—–———————Tis 17 mars 30 års resande med amatörradion som sällskap"
SM3TLG / Hans från Söderhamn berättar under temat "30
års resande med amatörradion
som sällskap"

Erik SM3EXM berättar
vad är Portabeltest.
Välkommen! Styrelsen
——————————————–—–———————25 April Inför SF3HF
Förberedelser inför årets höjdpunkt SH3HF läger på
Hemsö.
Välkommen! Styrelsen

Välkommen! Styrelsen
QRX nr 1 2017
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Fre–sön 28-30 april SH3HF

Tis 30 maj Inför amatörradions dag

Årets höjdpunkt.

Förberedelser inför amatörradions dag .

Välkommen! Styrelsen

Välkommen! Styrelsen
—–—-————————————–—–———————-

——————————————–—–———————-

Tis 2 maj Rapport från SSA årsmöte.

Tis 6 juni Amatörradions dag

Sammanfattning från
årsmöte på Gotland.

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.

SSA:s

Välkommen! Styrelsen

————————————–-——–—–———————Tis 9 maj Rapport från SSA:s skolprojekt
Lägesrapport

amatörradio
skolan SM3ESX./SM3FJF

i

Inom Sverige har SSA försökt samordna dagen
inom landet utan att lyckas. Nu ska vi åtminstone
försöka hålla en gemensam dag inom Distrikt 3.

Välkommen! Styrelsen

—————————————–-—–—–———————Tis 16 maj Mastvagnskola

Välkommen! Styrelsen
——————————————–-–—–———————Lör 21 maj SSA Portabeltest
körs

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.
SK3BG gör en satsning på att inform era om
amatörradio. I år blir det på Nationaldagen, som
också är ”Föreningarnas Dag” i Sverige.

Björn UQO instruerar oss att
använda klubbens mastvagn.

SSA:s portabeltest
Erik/EXM i Bergsjö.

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.

hos

Preliminärt kommer SK3BG att ställa ut i
centrum på den gröna ytan
vid Vängåvan och Esplanaden. Vi kommer preliminärt
att montera upp vårt utställnings tält med radioutrustning och antenner. Vi har
broschyrmateriel, rollups, tidningen QTC m.m.
——————————————–-–—–—————
Tis 13 juni Säsongavslutning

Välkommen! Styrelsen
———————————————-—–———————-

Vi avslutar säsongen med korvgrillning och trevlig samvaro i
klubblokalen.

Tis 23 maj Kvartalsmöte 2

Välkommen! Styrelsen
——————————————–-–—–—————

Kvartalsmöte nr 2 . Gör Din
röst hörd

Tis 4 jul Sommaröppet på SK3BG

Välkommen! Styrelsen
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, kallar härmed till årsmöte:
Datum:
Tid:
Plats:
Program:

Tisdagen den 21 mars 2017
Klockan 19.00
Klubblokalen, Sidsjön, Sundsvall
Sedvanliga mötesförhandlingar.
Fika och trevlig gemenskap.

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR STYRELSEN!

WEEKENDUTBILDNING I
AMATÖRRADIOTEKNIK

Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG,
nar på våren utbildamatörradioteknik.

anordning i

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.

årskurs 9.
Datum:
Startar 28 januari 2017 och fortsätter 11-12 februari och 1112 mars. För mer information Se
hemsidan.
Plats:
Sundsvalls Radioamatörers klubblokal i Sidsjön.
Kursavgift:
600 kronor (vid 10 deltagare)
I priset ingår SSA:s utbildningskasse.
Deltagarantalet begränsas till 15
personer.
Övriga avgifter:

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

Utbildningskassens innehåll:

Läroboken Bli Sändaramatör - Grundutbildning

Trafikhandboken

Broschyrmaterial om amatörradiohobbyn

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

Vill Du hyra Mastvagn.
SK3BG har en
fullutrustat
mastvagn som
Du kan hyra.
Släpvagnen
har 25 meters mast med alla
staglinor och ankare och verktyg.

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

Kontakta Björn/SM3UQO

Grundkunskaper:
Grundskolans matematik för
QRX nr 1 2017
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Annonserade DX-speditioner Mars

2017
Datum fr.o.m

Datum t.o.m

Plats

Call/prefix

QSL via

Info

2017 Mar01

2017 Mar03

Guinea Bissau

J5UAP

LotW

HA3AUI 20161201

2017 Mar07

2017 Mar10

Ogasawara

JD1BLY

JI5RPT

JI5RPT 20170202

2017 Mar07

2017 Mar13

Barbados

8P9IF

G3PJT

G3PJT 20170208

2017 Mar07

2017 Mar21

Ghana

9G5X

LotW

DXW.Net
20161223

2017 Mar08

2017 Mar20

Nepal

9N7EI

LotW

DXW.Net
20170121

2017 Mar09

2017 Mar13

Cayman Is

ZF2CA

LotW

TDDX 20170213

2017 Mar09

2017 Mar14

Belize

V31GX

LotW

TDDX 20170131

2017 Mar09

2017 Mar19

Ivory Coast

TU7C

LotW

DXW.Net
20170111

2017 Mar09

2017 Mar21

Niger

5U5R

LotW

TDDX 20161208

2017 Mar10

2017 Mar19

South Cook
Is

E51KTA

2017 Mar14

2017 Apr04

Tuvalu

T2

LotW

DXW.Net20160620

2017 Mar14

2017 Apr12

Tanzania

5H3MB

LotW

TDDX 20170103

2017 Mar15

2017 Mar22

Ceuta & MeEA9
lilla

LotW

DXW.Net
20170122

2017 Mar15

2017 Mar21

Bangladesh

S21GM

YL2GN

TDDX20170213

2017 Mar16

2017 Apr05

St Kitts &
Nevis

V47JA

LotW

W5JON 20170201

2017 Mar18

2017 Apr01

St Kitts &
Nevis

V47JR

W2APF

W2APF 20170124

2017 Mar19

2017 Apr03

Micronesia

V633KS

LotW

TDDX 20170103

2017 Mar20

2017 Mar24

Cayman Is

ZF2CJ

LotW

TDDX 20160927

2017 Mar20

2017 Mar27

Cayman Is

ZF2TC

LotW

DXW.Net
20170208

2017 Mar21

2017 Mar27

Bangladesh

S21KW

YL2GN

TDDX 20170213

2017 Mar29

2017 Apr10

Guam

KH2BY

LotW

DXW.Net
20170208

2017 Mar29

2017 Apr17

Guam

AH2P

LotW

DXW.Net
20161003

TDDX20160818

Källa: http://www.ng3k.com/misc/adxo.html
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QRX som pdf

Följ oss på hemsidan och
Facebook

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

WWW.SK3BG.SE

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

Har Du synpunkter på pdf-filen
etc, hör gärna av Dig direkt till
SM3UQO/Björn eller SM3EXM/Erik
Email: SM3UQO@telia.com
QRX nr 2/2017 kom m er att
tryckas i mitten av maj månad.
Manusstopp är söndag den
14 maj 2017.

STYRELSE
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

www.facebook.com/sk3bg

MEDLEMSAVGIFT FÖR
ÅR 2017

Du har väl betalat in
årsavgiften för år 2017
till klubben.
Avgiften för år 2017 är
250 kronor för fullt betalande medlemmar och 125 kronor för studerande/värnpliktiga.
Saknar du inbetalningskort, kontakta
omgående
kassören
SM3KDY/Mats
via
m ail
mats.danielsson@nbv.se
Tack för att du stödjer
klubbens verksamhet.

Klubbens bankgiro är

178-8298

VHF/UHF Sektionen
SM3EFS/Lennart Lind

Grattis

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

STYRELSEMÖTEN
Under år 2017 hålls styrelsemöten normalt andra måndagen i
varje månad, med uppehåll under juli och augusti.
Har du något som du vill att vi
ska ta upp på styrelsemötena, så
kontakta någon i styrelsen eller
skicka mail till hq@sk3bg.se
73 de SM3LDP/Markku
QRX nr 1 2017
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75 år

Mars
SM3NFB Torsten Hjalmars , Sundsvall

60 År

Mars
SM3LXH Ingemar Persson ,Sundsvall
Maj
SM3HFD Håkan Ståhlberg ,Kvissleby

50 år
Maj
SM3NSK Patrik Sjödin, Sundsvall
SM3EXM SM3LDP

Stöd klubbens verksamhet genom att abonnera på bingobrickor 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.

UTGÅENDE QSL
Klubben skickar QSL-kort
följande datum:

15 feb
15 maj
15 sep
15 nov
Glöm inte att frankera
med QSL-märke

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

Då

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
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