
QRX nr 2/2012      SM3UQO                                                                                                                      1 

 

Utskick från:  SK3BG, Sundsvalls Radioamatörer, Box 173, 851 03 Sundsvall 

Besöksadress:  Paviljongvägen 11, Sidsjön, Sundsvall 

Kontaktpersoner: Ordförande: Christer Byström  SM3ESX 060 - 56 12 85 
 Sekreterare/ Redaktör Björn Ohlsson SM3UQO 060 - 12 85 70 

 Kassör:  Ulla Norrmén SM3LIV 060 - 313 25 
Email: hq@sk3bg.se  Webbplats: www.sk3bg.se Postgiro: 79 16 23-2  

                                                                                                                     

 
 

HEMSÖFORTET 5-6 Maj 2012.  SK3BG har just färdigställt och städat upp efter Week- 

endläger på  Hemsö Fästning– Havstoudd när detta gruppfoto togs av Lasse Näsström 

På knä främre raden: SM3EFS Lennart, SM5SIC Göran, SM3UQO Björn, SM5XXC Ann-Sofie, Christer 
Sefbom, SM3FJF Jörgen. 
Mitten: SM3MEH Tomas, SM5XXF Hans, SA3AWT Pelle, SMeWEH Andreas, SM3GFN Ingvar, SA3BDR Hå-
kan, SM3LJA Kent 
Bakre raden:SM3JOS René, SM3NXS Sten, SM3GSK Classe, SM3LDP Markku, SA3BPG Markus, SM3XZF 
Fredrik, SM3ZBB Lars, SM3JGG Staffan. Saknas på bilden gör SM3WMU Tomas med sonen Viktor 
 

Hemsön i maj månad 2012, SK3BG har just avslutat det första weekendläger som klubben har arran-

gerat sedan Åstölägrens dagar. En rent otrolig upplevelse att dra ihop all material och få bygga upp hela 
stationen tillsammans med mina klubbkamrater. Att sedan SF3HF körde ca 1350 QSO dessa 24 timmar 
gör inte saken mindre värd. Som alla förstår blev det mersmak av detta, så var inte oroliga det blir ett 
nytt läger nästa år vid samma tid. På följande sidor hittar du lite bilder samt story hur och varför detta 
evenemang kom till. 
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SF3HF – Hemsö Fäst-
ning 
36 år sedan förra läger-
arrangemanget… 
1976 anordnade Sundsvalls 
Radioamatörer ”Åstön 
veckoläger” med lägersig-
nalen SK3XA. 36 år hann 
passera innan klubben åter-
igen arrangerade ett radio-
läger. 4 - 6 maj 2012 arran-
gerade klubben ett week-
endläger på Hemsö Fäst-
ning, Havstoudd, med lä-
gersignalen SF3HF. 
Bakgrund 
Bakom kärnvapenskyddan-
de pansar, insprängt i ur-
berget i Storråberget på 40 
meters djup finns Hemsö 
fästning. Fästningen som 
bemannades av 320 personer är 
intakt och ger en unik inblick i en 
av Sveriges viktigaste kustför-
svarsanläggningar under Kalla Kri-
get. 
På Hemsöns norra sida, finns 
även med sitt speciella bergrum 
och natursköna läge Havstoudd. 
Kläffsön är ett tredje bergrum i 
försvarssystemet spärrbataljon 
Hemsö och ligger på Hemsöns 
östra sida. Anläggningarna ligger i 
en storslagen och vacker natur 
med utsikt över Höga kusten och 
Ångermanälvens utlopp i Botten-
havet. 
 
13 augusti 2011 anordnade 
Sundsvalls Radioamatörer ett 
guidat studiebesök till Hemsö 
Fästning, där 26 radioamatörer 
deltog. Vid den avslutningen 
guidningen på Havstoudd sa 
gemensamt SM3GSK/Classe, 
SM3NXS/Sten och SM3FJF/
Jörgen ”- här borde vi förlägga 
ett weekendläger”. 
 
Sagt och gjort - förberedelserna 
startade redan i oktober 2011, 
med Sten och Jörgen som pro-
jektledare. SM3UQO/Björn enga-
gerades och blev ansvarig för 
antenninstallationerna. 
Information gick ut om ett kom-
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mande weekendläger och där förlägg-
ning och förplägnad är på samma vill-
kor, som de som tjänstgjorde i berg-
rummen på 1970-1990-talet. 
 
Weekendlägrets kockar 
SM3ZBB/Lars och SA3BPG/Markus an-
mälde sig redan i november 2011 för 
att vara kockar under weekendlägret. 
SM3ZBB/Lars upprättade i mars 2012 
en attraktiv meny och en vecka innan 
weekenlägret förberedde Lars mycket 
noggrant inhandlingen av råvaror.  
Lars tog också med sig en stor kocklå-
da (verktygslåda modell större) med 
sina egna kockredskap. 
Fullbokat 
Långt innan anmälningstiden slutdatum så 
hade 23 radioamatörer anmält sig, vilket 
innebar att weekenlägret snabbt blev full-
bokat. 
 
Förberedelser 
Samtliga 23 deltagare fick från fem veckor 
innan weekendlägret veckomail från pro-
jektledarna. Detta innebar en snabb kom-
munikation där deltagarna snabbt fyllde på 
med synpunkter och förslag på innehåll 
inför nästa veckomail. 
 
Tisdagen den 17 april åkte SM3ZBB/Lars, 
SM3UQO/Björn, SM3NXS/Sten och 
SM3FJF/Jörgen upp till Havstoudd för materiell förbe-
redelse. SM3ZBB/Lars gick igenom hela köket. SM3U-
QO/Björn och SM3NXS/Sten kollade upp samtliga an-
tenner i hård blåst och i kraftig snöstorm. 5-bands 
vertikalen som monterades i december 2011 var in-
takt, lutade något, förmodligen efter stormen Dagmar 
den 26 december 2011. 80/40 meters dipolen togs 
ner, eftersom det inte gick att få till bra SWR på den. 
En ny G5RV antenn sattes upp i kraftig snöstorm. An-
tennerna provkördes. De fungerar mycket bra. 
 
SM3FJF/Jörgen inventerade "stora sovsalen" samt 
hade planeringsmöte med VD Christer Sefbom, Hem-
sö Fästning. 
 
3 Radiorummen iordningställs: 
Kaptensrummet för kortvåg, 10 - 80 meter, SSB 
och CW. 
5 bands vertikalantenn samt en G5RV trådantenn. 
 
Löjtnantsrummet för kortvåg, 10-40 meter, PSK31 
och RTTY. 
5 bands vertikalantenn. 
Fänriksrummet för VHF 2 meter. 
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FM till en 2 el HB9CW placerad vertikalt 
samt för CW/SSB en 6 el beam place-
rad horisontalt. 
 
24 april blev det ett nytt avstämnings-
möte på Hemsön mellan VD Christer 
Sefbom och SM3FJF/Jörgen. 
Weekendlägrets genomförande 
Fredag eftermiddag den 4 maj kl 
12.00 
De första 16 deltagarna anländer. In-
kvartering i stora sovsalen inne i berg-
rummet. Gemensam middag hölls kl 
18.30. SA3BDR/Håkan och SM3EFS/
Lennart hade förberett och kopplade in 
för första gången ett trådlöst Internet 
inne i bergrummet. Därmed fick vi få 
tillgång till bland annat till mail, SKYPE och 
DX-Cluster. Kvällen avslutades med att en 
stor nattmacka serverades kl 24.00. 
 
Lördag den 5 maj 
Kocken SM3ZBB/Lars hade redan startat kl 
05.00 med frukostförberedelserna och fru-
kostdeltagarna serverades nybakat bröd till 
frukosten. 
 
Kl 08.30 anslöt de övriga 7 deltagarna. På 
programmet stod information och därefter en 
guidad rundtur på Havstoudd. Information 
hölls av SM3FJF/Jörgen och Christer Sefbom. 
Därefter tog guiden Josefin över och startade 
en 2 timmars guidtur med en grupp på 15 
deltagare. De övriga körde radio från de tre 
olika radiorummen. 
 
Kl 12.30 serverades lunch. Därefter överras-
kade guiden Josefin oss med att erbjuda yt-
terligare en guidning på den stora bergrums-
anläggningen på Storråberget för de som inte 
hade sett den anläggningen tidigare. Återigen 
en grupp på 15 personer som deltog i guid-
ningen. Radiokörning från de olika radiorum-
men fortsatte. SM3GFN/Ingvar demonstrerar 
PSK31 och RTTY från Löjtnantsrummet. 
 

Middagen var planerad som grillkväll uppe på 
bergstoppen vid befälsbyggnaden ”Sheraton”. Hård 
blåst och regn gjorde att grillplatsen flyttades under 
tält vid bergrumsmynningen och kl 19.00 serverades 
en fantastisk 3-rätts middag inne i stora matsalen. 
 
 
 
 
 

 



QRX nr 2/2012      SM3UQO                                                                                                                      5 

 

Kl 21.30 släpper VD Christer Sef-
bom en ”bomb” inne i det bomsäkra 
bergrummet. Christer berättar att 
Hemsö Fästning införskaffar under 
våren 2013 en Elecraft K3 trance-
iver. Tillsammans med Sundsvalls 
Radioamatörer upprättas ett perma-
nent radiorum där inne i bergrum-
met på Havstoudd med signalen 
SF3HF. En signal som kan användas 
av besökande radioamatörer från 
och med sommaren 2013. Samtidigt 
bestämdes att ett nytt radioläger 
körs första helgen i maj 2013. 
 
Under lördagskvällen läggs fortlö-
pande ut bilder och text från week-
endlägret på Facebook av SM3MEH/
Tomas och SA3AWT/Pelle. Ett mycket 
populärt inslag har vi förstått i efterhand! 
 
Söndag den 6 maj 
Under hela natten körs radio. VD Christer 
Sefbom kör sitt livs första tre QSO:n med 
Sydamerika. SA3BPG/Markus får uppleva 
sitt livs första pile-up med radiostationer 
från flera världsdelar. SM3LDP/Markku 
och SM5SIC/Göran kör ivrigt radio under 
småtimmarna då de flesta sov. 
 
Kl 07.00 stor frukostbuffé. Återigen med 
nybakat bröd på frukostbordet av 
SM3ZBB/Lars! 
Radiokörandet fortsätter hela dagen med ett enda 
avbrott för lunch. SM3GFN/Ingvar fortsätter att de-
monstrera och visar hur man kör Digimodes. 
 
Deltagarna aktiverade klubbens specialsignal SF3HF 
på CW, SSB och Digimodes från 10 till 80 meter.  
1350 QSO:n hinner köras innan man bryter kl 14.30. 
Då återstod bara städning samt genomgång av week-
endlägret av SM3FJF/Jörgen. 
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QSL 
SM3NXS/Sten sammanställer samtliga data-
loggar och ansvarar för utskick av QSL-kort 
från SF3HF. 
2000 QSL-korten är beställda och trycks i 
Ukraina hos UX5UO print. Leverans i slutet 
av maj. 
 
 
Några röster från weekendlägret 
 
SM3JGG Staffan, Bollnäs 
Tack för den trevliga tillvaron där uppe på 
Hemsön, Allt var ju välordnat och genom-
tänkt. Information inför träffen, själva arang-
emanget inkl. mat osv. Allt var till belåtenhet. 
 
SM3XZF/Fredrik, Kilafors 
Allt var kanon med guidning och 
maten. Bra planerat också där ing-
enting lämnades åt slumpen. Ser 
fram emot nästa år! 
SM3GFN/Ingvar, Aspås 
Gemenskapen, maten, radioutrust-
ningen, spännande lokaler, guid-
ningen, programmets helhet, alla 
förberedelser 
 
SM3MEH/Tomas, Njurunda 
Ett mycket välplanerat och väl för-
berett evenemang, stor eloge till er 
som gjorde detta möjligt! Att fäst-
ningens innehavare Christer S har 
den rätta inställningen och ser möj-
ligheter i stället för problem, detta borgar för ett långt 
och givande samarbete 
mellan oss och honom! 
Mycket bra! Att vi var 
en bra mix av radio-
amatörer, personmäs-
sigt var en stor del 
av hobbyns mångfald 
och 
bredd representerad. 
Maten! Helt enastående 
och föredömligt! Miljön 
och känslan! Vi har alla 
ett minne för livet nu... 
och har dessutom 
chansen att få uppleva 
det igen nästa år om vi 
vill! Wow!  
 
Vid pennan 
 
SM3FJF/Jörgen 
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Amatörradions dag 6 Juni  
 
Så var det då dags igen att dra till mitten av Sundsvall för att visa stadsborna vad amatörradio är. SK3BG 
hade den här gången även sällskap med lokala FRO gruppen eftersom vi i år skulle visa upp MOLOS inkl 
bandvagn och Toyota Land 
Cruiser. En del planering inför 
dagen gjordes på klubben da-
garna innan för att vi skulle få 
med oss allt material som skulle 
användas. Klubbens MRC skulle 
ju naturligtvis vara med, så den 
hade städats ur och gjorts fin 
inför mötet med staden. Vi träf-
fades nere vid vår tilldelade 
plats kl 0900 för att sätta upp 
allt och att få det att fungera. 
Vi har beslutat att försöka an-
vända 2 vertikalantenner för att 
köra HF på båda, de montera-
des på separata master. Här 
kan vi bara konstatera att stör-
ningsnivån i stadskärnan nu har 
antagit bibliska storlekar och 
det var med största svårigheter 
vi lyckades genomföra TRE QSO:n. Nå allt fungerade på våra UHF och VHF stationer så även på MOLOS:s 
systemen. En mindre övning genomfördes för att visa klubbens, FRO MOLOS användbarhet när det gäller 
samband, Vi kunde även koppla upp ett telefonsystem med både kabel och trådlöst samband 
Vädret såg lovande ut men 
strax innan vi var färdiga med 
uppsättningen så började det 
blåsa ganska kraftigt och tem-
pen sjönk som en gråsten kas-
tad i vattnet, det blev med 
andra ord svinkallt. Det är lade 
ju onekligen ett  lock på tillställ-
ningen och folk passerade vår 
perfekta utställning mest med 
nerböjda huvuden som skydd 
mot den kalla vinden. Nå det 
stannade väl en och annan för 
att höra sig för om vad vi höll 
på med, med det skall sägas 
här och nu det är inte lätt att 
förmedla vår hobby till en lek-
man på den korta tid som står 
en till buds. Det här är något vi 
måste arbeta med. Vi hade ett följa upp möte just med tanke på hur vi skall få till det nästa år vid den här 
tiden. Hur  det kommer att se ut nästa år är just nu skrivet i stjärnorna men att det kommer att bli annor-
lunda det garanterar jag. Trots allt, en kul tillställning blev det om inte annat så ger det oss övning på att 
sätta upp MRC:n med tillbehör och för den  delen även riva tillställningen. 
 
Text SM3UQO  Björn 
Foto SM3MEH Tomas 
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Klubbutmaning för en Sverigeseger i Scandinavian Activity Contest - SAC 
SAC startade 1958. Några år senare infördes ”landskampen” mellan de skandinaviska länderna. De första 
38 åren tog Finland den åtråvärda förstaplatsen. Sverige brukade alltid vara tvåa. Finland verkade orubb-
ligt. Men så hände något år 2006. Sverige vann ”finnkampen” för första gången. Genom att samla sig vi-
sade Sverige att det går att vinna, om man verkligen vill det. Där ligger styrkan hos finländarna. De vill 
vinna. Och så gick förstaplatsen till Finland igen 2007-2008. Men vi kom igen.  År 2009 vann Sverige för 
andra gången. Och när Sverige upprepade bedriften 2010, verkade inte Finland längre oövervinnligt. Det-
ta noterades även av finländarna. De beslöt därför, stärkta av VM-guldet i ishockey, att ”ge järnet” och 
satsa fullt i SAC 2011. Alla amatörer uppmuntrades att deltaga. Finland ville återta herraväldet. Finland 
ville vinna. Och Finland vann SAC 2011 helt överlägset. 
Finlands bedrift är beundransvärd och vi lyckönskar dem fjolårets seger. Men nöjer vi oss med en andrap-
lats? Vill vi tillhöra B-laget? Eller ska vi se till att vinna i år och visa att Sverige tillhör A-laget? Vi kan 
knäcka Finlands rekord och bli bäst om vi bara vill! 
Varför en klubbutmaning från SK3BG? 
Svaret är att vi blir starkare tillsammans än var för sig. Det är bättre att tillsammans köra or-
dentligt, än att var och en kör lite grand hemma. Om 10 medlemmar i SK3BG vardera kör 100 
QSO:n och 25 olika länder (multiplikatorer, ”multisar”) från sitt hem-QTH, så motsvarar detta 
cirka 5000 poäng/klubbmedlem. Sammanlagt blir det då omkring 50 000 poäng. 
Om istället 10 SK3BG-medlemmar tillsammans kör 1000 QSO:n från klubben och 180 olika 
länder (multisar), så motsvarar detta tillsammans cirka 400 000 poäng! Alltså ca 350 000 yt-
terligare poäng. EN AVSEVÄRD POÄNGSKILLNAD I LANDSKAMPEN! DET HÄR ÄR KLUBBUT-
MANINGEN, SOM GENERERAR HÖGA POÄNG TILL SVERIGE! 
Varför är SAC viktig? 

Hela världen kör Skandinavien - alla vill köra oss, vi är pile up:en 
Bra utmaning till en första internationell tävling 
Landskampen uppmuntrar många att satsa lite extra 
Kamratlig ”finnkamp” 
Bra för återväxten inom contest 

Ökande antal deltagare 
Antal deltagande stationer ökar stadigt år från år. Ca 1600 sändaramatörer deltog under SAC 2011, både 
på CW helgen i september och på SSB helgen i oktober. Antalet SAC radiostationer som är QRV är drygt 
500. Antalet deltagare från Europa är ca 800 och DX-stationer är ca 300 och intresset ökar för varje år. 
Vad är bra att tänka på i SAC? 

Läs reglerna  J 
Gå igenom stationen i förväg 
Kör alla band! Detta ger mera multiplar än om man bara kör ett band. 
Kör med hög effekt! Använd slutsteget. Det ger mera QSO:n. 
Var med från början! De första timmarna i en tävling har ofta mest aktivitet. 
Kör alla 24 timmarna! Därför är det bra om flera kan dela bördan. 
Använd ett contestloggprogram. I SK3BG används TR4W. 
Var noggrann med loggningen. Fråga om, om du är osäker. Bara felfria QSO:n ger poäng. 
Sätt gärna upp ett mål att sträva emot. 
Ropa CQ och se till att du får ett flöde av kontakter.  Världen väntar på ditt CQ! 
Gör korta anrop ofta, på CW SK3BG TEST, på SSB SK3BG CONTEST 
Skicka in loggen! Vid problem prata med SM3FJF eller SM5SIC. 

 
Var effektiv! 

Se till att minimera kraftansträngningen så att du kan köra mera under längre tid. 
Var kortfattad, till exempel vid kontakt med N6TR: 

CW mindre bra N6TR DE SK3BG HELLO UR 599 / 102 BK 
CW bättre N6TR 5NN 102 
SSB mindre N6TR HELLO YOUR REPORT IS 59 AND THE NUMBER IS 102 OVER 
SSB bättre N6TR 59 102 

Vid omfrågningar repetera endast det som efterfrågas! 
Ropa korta CQ:n ofta 

Var noggrann! 
Tävlingsledningen korskör alla loggar med datorer, alla fel kommer fram. 

http://www.sactest.net/blog/
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Är du osäker på anropssignalen? Fråga om! 
Osäker på serienumret? Fråga om! 
Logga på rätt band! 
Ställ in klockan rätt på datorn före tävlingens början! 

 
Kraftsamling på SK3BG på SAC 2012! 
CW-delen 15 - 16 september 2012 kl. 12.00 UTC – 12.00 UTC 
SSB-delen 13 - 14 oktober 2012 kl. 12.00 UTC – 12.00 UTC 
Vi organiserar ett SAC-contestteam från SK3BG.  
SM3FJF Jörgen är klubbens SAC-projektledare och han behöver din medverkan!  
Kontakta Jörgen snarast, via mail sm3fjf@ssa.se eller på mobilen 070-394 17 45. 
Mer info om organisationen på klubben kommer att finnas på www.sk3bg.se och i QRX nr 3, 
2012. 
Unikt tillfälle att lära sig mer om contest! 
SM5SIC Göran med grupp kommer att köra från SI9AM. Ytterligare medlemmar till gruppen 
behövs. Som bekant är SI9AM en eftertraktad specialmultipel för världen. Kontakta Göran via 
sm5sic@ssa.se eller på tfn 070-525 16 16 om du skulle vilja hjälpa till i Utanede. Göran kan 
också bistå med allmänna råd inför SAC och är med i SAC-teamet. 

 

TESTREGLER 
http://www.sactest.net/blog/rules/ 

 

Kort sagt, vi kan vinna, om vi bara vill det.  
Vi kan göra det tillsammans.  
Ty enade vi stå men söndrade vi falla.  
Det är dags att visar var skåpet ska stå!  
Nu tar vi dem!  
Vi ska vinna! 
 

73 de SM3FJF Jörgen och SM5SIC Göran 

 

 

 

 

Klubbtidningen QRX utkommer fyra gånger per år med förhoppningsvis intressanta ar-

tiklar och reportage. Tidningen trycks och produceras i klubbens regi till själkostnadspris. Tidningen ges ut 
på klubbens hemsida för alla att ladda hem utan kostnad. Den trycks även upp i ca 240 ex varje år för att 
postas till medlemmar som inte kan hämta den på hemsidan. Kostnaden för tidningen ligger på ca 14,80 
per ex det blir strax över 3500:- per år en icke helt obetydlig  summa. Önskvärt är väl att alla kunde häm-
ta sin tidning på hemsidan för att hålla kostnaden nere men även att hålla miljöpåverkan nere på lägsta 
nivå . Det finns ju även fördelar med att hämta på nätet, har du en färgskrivare får du tidningen i  helt i 
färg. QRX utkommer för första gången i klubbens historia med första sidan helt i färg  med första num-
ret 2012 till de som får tidningen med posten. 
                                                                                    Ha de Redaktörn SM3UQO   Björn 

mailto:sm3fjf@ssa.se
http://www.sk3bg.se/
mailto:sm5sic@ssa.se
http://www.sactest.net/blog/rules/
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På SK3BG har vi en bildkanon. Vid nästan alla 
klubbträffar är vi i behov av en bildkanon, för att 
visa olika typer av presentationer. Du som har nå-
got kul  eller intressant att visa lägg upp det på ett 
USB minne eller ta med en CD med ditt material så 
kan du enkelt visa det för alla under klubbkvällar. 
 
SM3UQO Björn 
 
 

 
Klubben sänder under höst omgången  QSL kort 

den: 
 

21 Feb 
15 Maj 
18 Sept 
20 Nov 

 
 
 
 

Glöm inte att frankera  
med QSL-märke. 

 
SM3AF   Sten 

BILDKANON 

UTGÅENDE QSL 2012 

   
 
 
 

 

 

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 fan-

tastiska hobby den är ju helt gränslös. Det vore kul 
om det fanns en eller flera därute i den stora värl-

den som vill bidraga med något. 
Sidantalet är pga. portokostnader maximerat till 15 

enkel sidor vilket även går att dubblera då man 
kan använda båda sidorna :-) 

 
73 från redaktören. 

Följande är kopierat från Roy SM4FPD nyhets-
brev Nr5 2012 
 

 

Motion ang subton, CTCSS, godkänd vid SSA 
årsmöte i UMEÅ 2012-05-30 
Motionen undertecknad SM5BMK, SM5HIH, 
SM0MMO, SM5OXV godkändes. 
Därmed finns en skarpt rekommendation hur CTCSS, 
(Subton) kan användas för att få lite ordning på FM, 
med relästationsstyrning, länkar och störningsbe-
kämpning i landet. 
CTCSS står för: Contiously Tone Code Squelch Sys-
tem. 
Jag kommer att beskriva subton, CTCSS, framöver 
från användarsynpunkt och teknisk synpunkt. 
Det enklaste och första vi skall göra är att lägga in 
sändning av subton på våra minnen med simplexka-
naler. 
Såldes innehåller förslaget: 
Simplex, exvis 145,5000 MHz sändning av 
CTCSS med 88,5 Hz. Att lägga in denna subton 
gör ingen som helst skillnad för varken dig som sän-
der eller de som lyssnar som vanligt. Den som där-
emot vill göra sin mottagare tystare för störningar 
kan göra sin mottagare selektiv för sändningar från 
andra radioamatörer som sänder 88,5 Hz. 
Har du lagt in FM-kanalerna i minnen i din FM sta-
tion, lägg även in 88,5 Hz CTCSS på alla simplexka-
naler.  Givetvis skall de oxo ha smal FM, för 12,5 kHz 
kanaldelning. 
 
APRS:          136,5 Hz 
Simplex:         88,5 Hz 
Länkar:          71,9 Hz       alt1: 110,9 Hz   alt2: 
167,9 Hz   alt3: 179,9 Hz  
Experiment: 173,8 Hz       alt1: 192,8 Hz   alt2: 
241,8 Hz 
 
Observera att APRS sändare skall i framtiden sända 
subton, detta påverkar bara för de som vill göra sin 
mottagare tystare för störningar. De som inte vill 
eller kan använda CTCSS påverkas inte. Den som 
däremot driver en APRS station bör ställa in CTCSS. 
I förslaget ingår sekundärt 1, 2 och 3 för Länkar och 
experiment, detta tillåter fler sådana. 
 
 
CTCSS istället för 1750 Hz öppning av relästa-
tion (CTCSS) 
SSA-rekommendationen innebär att man inte i fram-
tiden behöver, eller skall ha entonsöppning av relä-
station. 1750 Hz försvinner…. IARU bestämmer att 
1750 Hz får endast användas år 2014 ut. Hu vad 
hemskt tycker säkert många. I verkliga livet kan det 
nog ta åtskilliga år innan 1750 Hz försvinner. Ofta 

Klubbtidningen QRX 
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körs 1750 Hz parallellt med CTCSS. Varje radioama-

tör kan då själv välja om han vill starta en relästation 
eller en hel massa sådana på en gång. Betydligt mind-
re konflikter i framtiden med CTCSS 
 
Några av Fördelarna med användning av CTCSS 
enligt förslaget: 
1.. Individuell start av repeater om flera ligger i sam-
ma täckningsområde på samma frekvens. 
2.. Möjlighet till över 500 repeatrar i SM med individu-
ell start vid koordinering av 145 MHz band. 
3.. Avlyssning kan ske selektivt på enskild repeater 
vid CTCSS mottagning om så önskas. 
4.. Man använder endast avsedd repeater och har 
kontroll på sin vidaresändning. 
5.. Inga repeater öppningar vid åskväder eller brus-
knäppar i etern på bärvågsstyrda repeater. 
6.. Vid konditioner och öppningar är det möjligt att 
köra en repeater i taget. 
7.. Tyst mottagning vid mobilkörning, inga störningar 
av trafik ljus, LED-skyltar mm. 
8.. Lätt införbart i äldre apparatur utan subbton. 
9.. Befintliga repeaterfunktioner och finesser berörs 
normalt inte, brusspärren kan demonteras. 
 
Målsättningen med förslaget att använda 
CTCSS vid FM inom amatörradio i landet. 
(CTCSS) 
Man har väl specad målsättningen i tio punkter: 
 
1.. Man skall ha kontroll på sin vidaresändning och 
man använder endast avsedd repeater. 
2.. Ingen repeater i landet skall använda samma fre-
kvens och subton, för att eliminera uppstart vid kondi-
tioner och störningar. Hänsyn till grannländer tas vid 
val av CTCSS-ton. 
3.. I möjligaste mån skapa en koppling mellan subton 
och distrikt, län, ort eller liknande. Ett stort krav av 
många. 
4.. Skapa en indelning för flera kategorier av trafik: 
repeater, experimentrepeatrar (lokala), andra länkar, 
simplex eller direktkanal. 
5.. Minst 3 subtoner och en i reserv, där repeatertät-
heten är stor på samma frekvens i samma täcknings-
område. 
6.. Endast CTCSS  (subtoner) enligt IARU används 
med frekvens enligt IARU ( bokstavskod ej längre re-
kommenderad av IARU). 
7.. Följa IARU´s rekommendationer enligt VHF-
handbok, (där även subtons- rekommendation finns 
efter 31 Dec 2014 "nytt eller tillkommet 2011"). 
8.. En tonfördelning som i möjligaste mån motsvarar 
mängden repeater i tilldelat område. 

9.. Största möjliga användning av samma CTCSS 

ton inom ett visst tänkt område utan konflikter. 
10.. För underlättande för långresande bör ett mi-
nimum av kombinationer av CTCSS toner per om-
råde finnas för att uppnå en framtidssäker tilldel-
ning av CTCSS toner. 

Hur gör man då? För att använda CTCSS 
(handhavande CTCSS) 
Många är rädda för det okända. Tycker det är job-
bigt att lära sig något nytt. CTCSS är dock mycket 
enkelt och väl beskrivet i manualen till radiostatio-
nen. 
För att komma vidare är det bra att veta hur det 
funkar rent tekniskt. En subton, kallas CTCSS, är 
en lågfrekvent ton, så låg i frekvens att den inte 
hörs.  
 

Följande toner finns i systemet: 67,0 69,3 71,9 
74,4 77,0 79,7 82,5 85,4 88,5 91,5 94,8 97,4 
100,0 103,5 107,2 110,9 114,8 118,8 123,0 127,3 
131,8 136,5 141,3 146,2 151,4 156,7 159,8 162,2 
165,5 167,9 171,3 173,8 177,3 179,9 183,5 186,2 
189,9 192,8 196,6 199,5 203,5 206,5 210,7 218,1 
225,7 229,1 233,6 241,8 250,3 254,1 Hz. 

 

Obs att i vissa listor är decimalen skriven med en 
punkt. 

Obs att tonen är bestämd med tiondels Hz. 

Med hörtelefoner eller en bra högtalare kan man 
höra ett svagt brum eller ett surrande från en med 
CTCSS bestyckad sändning. Som bekant överförs 
ju inte tal med lägre frekvenser än 300 Hz i en FM 
station. 

Den lågfrekventa tonen är relativt svagt module-
rad, jämfört med talet. 

Att se till att egen sändare alltid sänder en subton 
är enkelt och påverkar ingen negativt. Den som 
vill kan göra sin mottagare selektiv för en viss ton, 
och han slipper då störningar. För att göra det 
möjligt att bli hörd hos de, som pga störningar valt 
att göra sin mottagare selektiv är det en fördel att 
alltid sända subton. 

Hur man gör för att ställa in subton är lite olika 
per radio och fabrikat. Bästa rådet är att läsa ma-
nualen. 
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OBS! detta är sommaren och höstens pla-
nerade program som kan ändras av olika 
skäl,  logga in på Bullen Söndagar för att 
hålla dig informerad om ändringar eller 
tillägg.  Även hemsidan www.sk3bg.se 
uppdaterad ständigt. 
 
 

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 program-
ändringar via mail. 

Vi har normalt aktiviteter alla tisdagskvällar. Om 
inte annat anges, träffas vi i vår klubblokal som 
ligger på Paviljongvägen 11, Sidsjön. Klubblo-
kalen är då öppen från klockan 19.00. Entrédör-
ren är försedd med dörrkod. Kontakta någon i sty-
relsen för vidare information. 
 
Under alla träffkvällar serveras kaffe och bröd, 
alternativt läsk och bröd, till ett självkostnadspris 
av endast 20 kronor. 

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 2011 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 styrel-
semötena, så kontakta någon i styrelsen. 
 
Du kan även använda  e-post adresserna: 
 
hq@sk3bg.se 
Klubblokalen@sk3bg.se 
 
 
Styrelsens planerade  under 2012. 
 
Måndag 120110 
Måndag 120213 
Måndag 120312 
Måndag 120416 
Måndag 120514 
Måndag 120611 
Måndag 120910 
Måndag 121008 
Måndag 121112 
Måndag 121210 
 
Dessa möten är planerade, ändringar kan förekom-
ma beroende på arbetssituationen  hos enskilda sty-
relsemedlemmar. 
 
73 de SM3ESX/Christer 

SK3BG:s STYRELSE 

Klubbprogrammet 
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3 Jul 
Sommaröppet, Klubben håller som vanligt öppet 
den första tisdagen i juli 
 
Klubbvärd  SM3ESX Christer 
 
14 Juli 
 
Diggiloo, Sommarens stora sambands uppdrag. 
Du har väl anmält dig. Om inte kontakta SM3MEH 
Tomas eller någon i styrelsen. 
 
Sambandsansvarig SM3MEH Tomas 
 
19 Aug Tester!!! 
SK3BG kommer att vara aktiv under lighthou-
se från Lörudden som vanligt. MRC kommer 
att vara aktiv med tillhörande generatorvagn. 
Vidare så går SSA portabeltest av stapeln 
mellan kl 0700-1100 UTC, åk ut i skogen och 
kör radio. Du kan hitta mera info på 3CER:s 
contest sida. 
 
28 Aug 
 
Säsongsstart på SK3BG. Vi träffas för att tala om 
sommarensa egna aktiviteter samtredovisa vad som 
hände under Diggiloo i Utanede. 
 
Klubbvärd SM3ESX Christer 
 
1—2 Sept Region 1 Fieldday. 
 
SK3BG kommer att vara aktiv igen under den sk 
RSGB testen. Vi kommer att försöka aktivera ön 
Klampenborg i Ljungans utgång. MRC samt genera-
torvagn med tillbehör kommer att användas. Med 
ett bättre körschema skall vi nog slå förra årets QSL 
antal med bred marginal. Vidare besked om testen 
kommer via sk3bg.se och sk3bg nytt 
 
Aktivitetsvärd sambands avd och SM3MEH 
 
4 Sep 
I kväll så kommer vi att avhandla vad som hände 
under Portabeltesten, Lighthouse samt RSG tester-
na. 
 
Klubbvärd SM3FJF Jörgen 
 
8 Sept 
Planerad utbildning 
 
Sjukvård och första hjälpen skall läras ut. Detta är 
bra att kunna vid fieldday. Besked om exakt tid och 
lats kommer via sk3bg.se 
 

 
11 Sept 
KVARTALSMÖTE 
Nu har Du chansen igen. Vi lyssnar på Dina idéer 
och synpunkter, men vi behöver Dig också som boll-
plank för våra tankar och förslag. Vi är lyhörda  
och vill försöka anpassa verksamheten, så att den passar 

så många som möjligt.  

 

Klubbvärd Styrelsen  
 
 

15-16 Sept 
SAC contest. Se till att använda helgen till CW och 
skaffa många poäng till Sverige. Se vidare på sidan 8 
 
 
18 Sept 
Hur fungerar klubbveksamheten på andra sidan  Ös-
tersjön. SM3LDP kommer att visa med bild och ljud 
hur klubbar i Finland är organiserade 
 
Klubbvärd SM3LDP 
 
25 Sept 
Inget fast program. Vi håller en tisdag i månaden stå 
öppen dels som en möjlighet att stoppa in hastigt 
påkomna programpunkter dels håller vi en tisdag i 
månaden fri för ev kommande utbildnings utbildning-
ar på MRC vagnen. Kom upp på klubben och läs lite 
tidning samt ta en kopp kaffe med bröd och umgås 
med dina klubbkamrater.  
 
Klubbvärd  SM3EFS 
 
2 Okt 
Den här kvällen kommer vi att invigas i  nätverk 
både fiber och kabel. En intressant kväll där upp-
byggnad av olika nätverk skall visas. 
 
Klubbvärd SM3UQO 
 
Lördag och söndag 12-13 Maj 
 
Veckoslutskurs amatörradio. Del 1 i SK3BG:s kurs bli 
sändaramatör. Vidare information finns i QRX  samt 
på sk3bg.se 
Se vidare sidan 15 
 
 
9 OKT 
SM3EVR kommer att visa bilder och prata om sin 
USA resa där bla fabriken för de berömda K3 TRX 
besöktes. En spännande resa tillsammans med flera 
klubbkamrater 
 
Klubbvärd SM3FJF Jörgen 
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Lördag och Söndag  13—14 Okt 
 
SAC contest. Se till att använda helgen till SSB 
och skaffa många poäng till Sverige. Se vidare på 
sidan 8-9 
 
 
16 Okt 
 
SM3MEH Tomas håller låda om MRC och utveck-
lingen på sambandssidan. Han kommer även att 
tala om vad som händer med MOLOS och dess ut-
rustning. 
 
 Klubbvärd SM3MEH  
 
23 Okt 
 
SK3BG kommer att göra ett studiebesök, en av 
flera intressanta platser kommer tas fram, besked 
vilket kommer att presenteras längre fram 
 
Klubbvärd SM3GSK 
 
30 Oktl 
Inget fast program. Vi håller en tisdag i månaden 
stå öppen dels som en möjlighet att stoppa in has-
tigt påkomna programpunkter dels håller vi en tis-
dag i månaden fri för ev kommande utbildnings ut-
bildningar på MRC vagnen. Kom upp på klubben 
och läs lite tidning samt ta en kopp kaffe med bröd 
och umgås med dina klubbkamrater.  
 
Klubbvärd SM3NXS Sten 
 
6 Nov 
Denna kväll kommer att gå i fjärrkontrollens tecken. 
SM3EVR, EXM samt SM3EFS kommer att visa hur 
det går till med fjärrkontroll av radio och tillbehör 
med hjälp av internet. 
 
Klubbvärd SM3EFS Lennart 
  
 
Lördag och söndag 10—11 Okt 
 
Veckoslutskurs amatörradio. Del 1 i SK3BG:s kurs 
bli sändaramatör. Vidare information finns i QRX  
samt 
på sk3bg.se 
Se vidare sidan 15 
 
Kursledare SMrESX, SM3FJF 
 
 
 
 

13 Nov 
 
KVARTALSMÖTE 
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.  

 

Klubbvärd Styrelsen  
 
 
20 Nov 
 
Teknikkvätt. SM3ESX kommer att visa utvecklingen 
som går vidare med bla SDR radioutrustningar, det 
kanske slinker med något om PIC programmering  
också. 
 
Klubbvärd SM3ESX Christer 
 
 27 Nov 
 
Inget fast program. Vi håller en tisdag i månaden 
stå öppen dels som en möjlighet att stoppa in has-
tigt påkomna programpunkter dels håller vi en tis-
dag i månaden fri för ev kommande utbildnings ut-
bildningar på MRC vagnen. Kom upp på klubben 
och läs lite tidning samt ta en kopp kaffe med bröd 
och umgås med dina klubbkamrater 
 
Klubbvärd Styrelsen  
 
4 Dec 
Inget fast program. Vi håller en tisdag i månaden 
stå öppen dels som en möjlighet att stoppa in has-
tigt påkomna programpunkter dels håller vi en tis-
dag i månaden fri för ev kommande utbildnings ut-
bildningar på MRC vagnen. Kom upp på klubben 
och läs lite tidning samt ta en kopp kaffe med bröd 
och umgås med dina klubbkamrater 
 
Klubbvärd Styrelsen  
 
11 Dec 
 
Säsongsavslutning årets sista klubbaktivitet, Det  
blir lilla julafton med glögg och pepparkakor det 
kanske slinker någon varmkorv med, lotteri kom-
mer att anordnas. 
 
Klubbvärd styrelsen 
 
Säsongen första möte blir den 8 Jan 2013 
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Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, anordnar utbildning i amatörradioteknik. Ut-
bildningen 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.  
 

 
 
   Utbildningskassens innehåll: 
   Läroboken Bli Sändaramatör - Grundutbildning 
   Trafikhandboken 
   Broschyrmaterial om amatörradiohobbyn 
   Block och penna 

 

   Kursledare:   
   SM3ESX  Christer Byström och  
   SM3FJF   Jörgen Norrmén 

Kursavgift:                                     Övernattning i Sundsvall: 
600 kronor (vid 10 deltagare)                         I byggnaden bredvid Sundsvalls 
Deltagarantalet begränsas till 15 personer.                Radioamatörers klubblokal 
I priset ingår SSA:s utbildningskasse.                 finns möjlighet till övernattning 
                                        till en billig penning. 
Övriga avgifter:    
Avgift för prov och utskrift av certifikat                  Mer info på www.sidsjohotell.se 
tillkommer efter avslutad utbildning. 

      Lördag   
      kl 09.00 – 12.00 Pass 1 

      kl 12.00 – 13.00 Lunch 

      kl 13.00 – 17.00 Pass 2 

      kl 17.00 – 18.00 Middag 

      kl 18.00 – 21.00  Pass 3 

 

      Söndag  
      kl 08.00 – 12.00 Pass 1 

      kl 12.00 – 13.00 Lunch 

      kl 13.00 – 17.00 Pass  

     Lördag             
     9.00 – 12.00 Övningsprovskrivning 

     kl 12.00 – 13.00 Lunch 

     kl 13.00 – 17.00 Pass 2 

     kl 17.00 – 18.00 Middag 

     kl 18.00 – 21.00  Pass 3 

 

     Söndag   
     kl 08.00 – 12.00 Pass 1 

     kl 12.00 – 13.00 Lunch 

     kl 13.00 – 17.00 Provskrivning 

     Veckoslut  I   6—7 Okt 2012                           Veckoslut II    10—11Nov 2012 
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BINGOLOTTO 

Sundsval ls  Radioamatörer, 
SK3BG, säljer bingolotter, för att 
delfinansiera 
k l u b b e n s 
verksamhet.  
 
 
 
 
 
 
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. 

Svepgenerator Heatkit IG-1275 
 
Jag säljer en svepgenerator snyggt 
byggd. Funktion okänd, har ingen 
möjlighet att prova den. Apparaten 
till det yttre i fint skick. 300:- eller 
Högstbjudande gäller. 
SM3UQO Björn 070-3103082 

 

 

SK3BG säljer följande  
 
3 element antenn typ Fritzel FB33 
Lägsta pris 800:- 
Dokumentation finns 

Till Salu 

GLÖM INTE! 
Använd micken och logga in på 

 

SSA-Bulletinen och 
SK3BG-nytt 

Söndagar kl 21.00  på RV58 

2m/70cm Pocket radio UV-X4 
0,5/2 Watt 
 
Hela VHF bandet 136-174 Mhz 
Hela UHF bandet 400-470 Mhz 
FM radio 65-108 Mhz 
99 minnesplatser 
1750 hz ton 
Dual watch 
120 gram 
 
Markku  SM3LDP 
072 216 5252 

2m  FM Mobilradio VR-2200 
10/25/60 Watt 
 
Hela VHF bandet 136-174 
Mhz 
200 minnesplatser 
Scrambler 
1750 hz ton 
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Info från SI9AM 

 

Syftet med SI9AM, King Chulalongkorn Memorial Amateur 

Radio Society in Ragunda, Sweden är, att kunna erbjuda sän-

daramatörer, som besöker den Thailändska paviljongen, att på 

plats kunna köra radio med specialsignalen SI9AM. 

 

Resumé våren 2012  

Under våren har förbättringsarbeten genomförts, främst av 

SM3CVM/Lars och SM3SZW/Sven-Henrik. I utställningshal-

len vid SSA:s årsmöte i Umeå den 28 - 29 april marknadsför-

des och presenterades SI9AM av SM3LIV/Ulla och SM3FJF/

Jörgen.   

 
Kommande aktiviteter år 2012  

 

Lördagen 26 maj – Söndag 27 maj 

Vi hälsar SM3CVM Lars och SM3EAE Lasse välkommen till 

WPX CW Contest 

 

Lördagen den 9 juni 

Arbeteslördag kl 10.00 - montera klart Spiderbeamen på den 

nya antennmasten. 

 

Onsdag  4 - Fredag 6 juli 

Vi hälsar F6CTF Jean-Pierre välkommen till SI9AM 

 

Fredag 13 – Söndag  15 juli 

Vi hälsar SM5SIC Göran och OH1ARMI Armi välkommen till 

SI9AM och deras hjälp under Diggiloo. 

 

Lördag 14 Juli 

Diggiloo 
Vi behöver din hjälp för att klara samban-
det denna lördag! 

  

Vårt huvudsakliga uppdrag är att sköta parkeringen av 

bilar, både in och ut. Vi räknar med att parkera mellan 
1000-1500 bilar. Ytterligare uppdrag kan komma till. För-

utom personal till parkeringen behövs även personal som 
servar våra egna med fika och mellanmål mm. 

  

Totalt behöver vi ett 50-tal personer från medlemsklub-
barna i SI9AM. 

  
Av det netto, som förhoppningsvis uppstår även denna 

gång, går ca 20 % åter till de medlemsklubbar som arbe-

tar, fördelat utifrån det antal personer som medverkar 
från respektive klubb. Nettot i övrigt går till SI9AM, som 

också har det övergripande ansvaret för att uppgiften 
utförs på ett bra sätt. 

  
Ledningsansvaret ligger på Sven-Henrik Östborg, 

SM3SZW, tillsammans med Tomas Åberg, SM3MEH.  

Sambandet är viktigt för att allt skall fungera bra.  
  

Vill du hjälpa till? 
Hör omgående av dig till:  
 

SM3SZW/Sven-
Henrik,  073-183 35 
00 mail: hin-
ken@sk3jr.se 
SM3MEH/Tomas,  
 070-699 91 94 
mail: tomas@aberg.nu 
 

 

19 juli  
Kung Chulalonkorn Day, med en ceremoniell parad 
till den kungliga paviljongen.  
Medverkar gör bland andra General Chetta Thanaja-
ro och Mr Thanarat Thanaputti, Thailands ambassa-
dör i Sverige.  
SI9AM finns på plats. 
 

 

Mer info om höstens aktiviteter presenteras i QRX nr 3 2012. 

 

 

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 gästdi-

plom, till en kostnad av 50 kronor. 

 

Utrustning på SI9AM  

I schacket finns bl. a. en Yaesu 1000MP med ett ACOM-1000 

slutsteg, datorer med Internet-uppkoppling för loggning. I an-

tennparken finns bl. a. JP-Tribander beam. 

När du vill sova finns en våningssäng och vill du tillaga något 

enklare att äta, så finns ett kylskåp, micovågsugn, kaffebrygg 

och vattenkokare. 

 

På webbplatsen www.si9am.se får du kontinuerlig information 

om vad som är på gång. Du kan även se bilder från de aktivite-

ter, som har förekommit. 

 

Välkommen  

Välkommen att hyra SI9AM för några timmar, ett dygn eller 

flera dygn. Du väljer själv hur mycket du vill köra och vilka 

band du vill aktivera. 

 

Bokning av SI9AM  

För mer information kontakta SM3FJF/Jörgen på telefon 060 - 

313 25 eller SM3CVM/Lars på telefon 063 - 850 09. 

 

73 de SM3FJF/Jörgen 
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Efter besök på besöksstationen kan Du också köpa 
ett gästdiplom, till en kostnad av 50 kronor. 
 
 
Utrustning på SI9AM  
I schacket finns bl. a. en Yaesu 1000MP med ett 
ACOM-1000 slutsteg, datorer med Internet-
uppkoppling för loggning. I antennparken finns bl. 
a. JP-Tribander beam. 
När du vill sova finns en våningssäng och vill du 
tillaga något enklare att äta, så finns ett kylskåp, 
micovågsugn, kaffebrygg och vattenkokare. 
 

På webbplatsen www.si9am.se får du kontinuerlig 
information om vad som är på gång. Du kan även 
se bilder från de aktiviteter, som har förekommit. 
 
 
Välkommen  
Välkommen att hyra SI9AM för några timmar, ett 
dygn eller flera dygn. Du väljer själv hur mycket du 
vill köra och vilka band du vill aktivera. 
 
 
Bokning av SI9AM  
För mer information kontakta SM3FJF/Jörgen på 
telefon 060 - 313 25 eller SM3CVM/Lars på telefon 
063 - 850 09. 
 
73 de SM3FJF/Jörgen 

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. 
 
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 frå-
gor 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. 

 

Tillfälle för de modiga 
 
 
Unikt tillfälle att lära sig mer om contest! 
SM5SIC Göran med grupp kommer att köra 
från SI9AM. Ytterligare medlemmar till grup-
pen behövs. Som bekant är SI9AM en efter-
traktad specialmultipel för världen. Kontakta 
Göran via sm5sic@ssa.se eller på tfn 070-525 
16 16 om du skulle vilja hjälpa till i Utanede. 
Göran kan också bistå med allmänna råd in-
för SAC och är med i SAC-teamet 

mailto:sm5sic@ssa.se

