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Dubbelnummer av QRX, varför det?

Att vara pensionär har ju onekligen
sina fördelar, jag trodde nog att min tillmätta tid för min hobby och det faktum att jag nog skulle få tid
att skriva och sköta om QRX så där lite vid sidan om visade sig inte riktigt stämma. Jag upptäckte ganska snart att tiden inte vill räcka till och att man engagerar sig i många olika projekt.
Mina projekt tar tid och annat viktigt arbete får stryka på foten, och i höst har det drabbat just QRX. Jag
har av just dessa skäl beslutat att föra samman QRX3-4 till ett sent höstnummer med utökat antal sidor
och förhoppningsvis lite spännande artiklar och lite teknik. Jag lägger in sensommarens aktiviteter tillsammans med det som har hänt fram till ungefär SAC SSB testen. I detta nummer av QRX så kommer även
klubbens program att redovisas till månadsskiftet mars april 2013.
Trevlig läsning
Redaktören.

SK3BG har årsmöte den 2013-03-19
SK3BG har sitt ordinarie årsmöte 19/3 2013 där vi som vanligt skall gå igenom året som gått samt fortsätta framåt under 2013. Klubbavgiften skall betalas med 250:- för hel medlem samt 125:- för studerande.
Det kommer att sändas ut postgirotalonger innehållande medlemskort per post till samtliga medlemmar
under Dec .
Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 5/3 2013.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2013
Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, kallar härmed till årsmöte:
Datum:
tid:
Plats:
Program:

Tisdagen den 19 mars 2013
Klockan 19.30
Klubblokalen, Sidsjön, Sundsvall
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Fika och trevlig gemenskap.

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR STYRELSEN
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SM3 MÖTE
Hos
SK3BG
DL3 inbjuder härmed SSA-anslutna klubbar och dess medlemmar inom distrikt 3 till ordinarie vårmöte .
Denna gång träffas vi i Sundsvall där jag tillsammans med SK3BG hoppas på stor uppslutning från hela
distriktet.
Lördag 9 Mars 2013 är datumet, och redan kl. 09.30 startar vi upp med fika och lite försnack. Det blir
upprop och start av mötet kl 10.00
Platsen för vårmötet är Sundsvalls radio amatörer SK3BG:s lokaler på paviljongvägen 11 i
Sundsvall, lokaliteten återfinns i bostadsområdet Sidsjön. Vägbeskrivning finns att hämta på distrikt 3sidan under www.ssa.se
I samband med mötet kommer ett eller ett par intressanta föredrag att hållas, mer info om detta kommer
att presenteras på distrikt 3-sidan.
På samma distriktssida kommer vi inom kort att berätta om vi tror på möjligheten att köra ut vårmötet via
t.ex Skype, till de klubbar som saknar möjlighet att närvara fysiskt.
Har Du något som du vill ha med på mötet? En åsikt, en fråga eller kanske någon revolutionerande idé
inför framtiden? Något som för hobbyn och distriktet framåt? Kontakta i så fall DL3 senast 2013-03-03,
chansen finns att Ditt alster får lite utrymme på mötet.
För att kunna hantera fika, the samt smörgåsar och annat vänligen anmäl dig till DL3 Hans senast den 3
Mars om ditt deltagande på DL3 mötet.
Mailas till sm3gdt@ssa.se
Vägvisning och incheckning genom via RV58 (145,725 MHz).
Beräknad sluttid för mötet är kl. 15.00.
Välkomna till Sundsvall och SK3BG
73 de DL3 - Hans Sodenkamp
sm3gdt@ssa.se
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LÖRUDDENS FYR AKTIVERAD AV SK3BG/P
Under fyrhelgen 18 Aug
Så var det då dags igen för den sk fyrhelgen igen. Som vanligt drog vi ut till Löruddens fyr med hela apparaten dvs MRC, generatorvagn med mast och vårat kraftiga partytält som bas för mat kaffe och avkoppling. Vi som började redan på fredag kväll den
17Aug var SM3MEH, SA3AWT, SA3BDR, SM3EXM
SM3EFS, SM3FJF och jag SM3UQO. Vi började med
montage av generatorvagnen med sin 24M teleskopantenn, i toppen på masten satte vi klubbens
mobila 3 el beam för 14-21-28 Mhz, för dom som
inte vet det så finns det även en rotor att tillgå så
den monterades även dit. Rotorn är en mekanisk
historia som sköts med ett långt snöre som driver
en liten vinkelväxel som beamen är monterad på,
ett par tråddipoler kom upp på Lördag morgon för
80 och 40m. Vi använde masten som vanligt för
montering av mittdelarna i dipolerna. MRC sattes
på plats och en kortare kontroll att radion och annat fungerade. Under tiden så jagade SM3FJF Jörgen och SM3EFS runt på fyrplatsen och dess omgivningar med affischer och annan information så folk
skulle veta vad som pågick vid fyren.
Lördag morgon anlände vi tillbaka vid 0800
tiden nu förstärkt med SM3CER för att dra
igång hela aktiviteten, den som inte ville
vara med var generatorvagnen som vägrade
att starta, med tomt batteri är det svårt att
få igång Kubota dieseln i vagnen. Vi är ju
tekniker så det tog inte lång stund att få
över en kabel från en närvarande bil så kom
den igång. Ett arbete med batteriladdningen
i generatorvagnen kom som ett brev på
posten, det skall ordnas med det snaraste
när vi kommer tillbaka till vagnsparkeringen
Dingersjö. Med generatorn lugnt brummande så var det bara och
slänga sig på radions PTT
och bjuda ut SE-0050 till
längtande amatörer runt i
Europa. Konditionerna var
väl inte över sig men loggen
började sakteligen att öka i
antal. Vi körde dessutom en
del PSK31 QSO:n samtidigt
så det var flera radios igång.
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Gojan PIA gjorde ett bejublat stopover samman
med husse Erik SM3EXM på väg till sommar QTH
För att kontrollera remotkörningsutrustningen.
Hon PIA alltså är bra på CW och för den delen
SSB, ni skulle bara höra henne på CW helt klockren. Vidare träning inför någon större contest
utlovas, man har ju hört talas om röstpapegoja
via PC eller annan utrustning men detta är sannerligen exklusivt.

SM3MEH gjorde några VHF upprop på marinbandet med Stockholm radio och Spikarnas lotsstation för att visa MRC:s utrustning
till de ca 15 tal personer som letade sig fram
till MRC och dess besättning. Som lunch
fanns det grillkorv och en grill och vem kan
låta bli att köpa ett par goda fiskbiffar från
Sillman när man ändå finns därute, inte jag i
alla fall. Det blev blandad körning på
alla band utom 160M, efter lunch dök
SA3BRX och SA3BPG upp där Joel visade sin nyinköpta Yaesu FT-450 som
snabbt kopplades in så vi kunde få skruva
lite på nya grejor, det blev även några
QSO:n som hamnade i loggen. Det här är
kul, vädret var skönt och trivselfaktorn var
mycket hög. Vår stationsplats ligger ca 30M
från själva fyren med en fin utsikt över de
närliggande öar, det var väl inte mycket till
båttrafik som observerades men vad gör det
vi skulle ju köra radio.
Nytt stopp med generatorvag-

nen orsakad av soppatorsk avslöjade en mindre
läcka i påfyllningssystemet så nu var det två
saker på åtgärdslistan. Efter vi hade ca 200
QSO:n i loggen så började tiden ta slut och det
började bli tid för demontering av utrustning,
och visst är det konstigt det tar X antal timmar
att få upp sakerna men det tar alltid mindre att
riva ned sakerna, med allt stuvat i resp vagnar
så bar det hem mot Dingersjö, en dag med
SK3BG i det fria var slut för den här gången.
Text SM3UQO Björn Foto SM3FJF Jörgen

QRX nr 2/2012

SM3UQO

4

MRC SK3BG:s Kommunikationsvagn
Så kommer det en liten rapport angående klubbens
MRC och vad som händer och vad som ligger i röret.
Just nu så används tiden att montera om värmesystem vi konverterar från diesel till Gasol. Själva pannan kommer att monteras utanför vagnen i ett speciellt litet skåp på bakre gaveln, själva elementen är
monterade bakom det förråd och sittbänk monterad i
ena långsidan. Vi skall försöka få enheten att fungera
utan cirkulationspump och använda konvektorteknik
vi får se om det funkar.
Det arbetas just nu med flera saker i hårdvaran på
radiosidan, det största projektet är att få ljudet från
alla radioapparater att kunna distribueras runt om i
vagnen. Till hjälp för detta kommer vi att använda
gammal 600 ohms teknik i form av en militär DL10
snörväxel placerad i bortre bärkonsol ovan batteri 1.
en utmaning av stort mått, det kommer att placeras
uttag till hörtelefoner på ungefär 6 OP platser och
varje plats kommer att få en adress i växeln som enkelt kan kopplas samman med den radio som resp OP
behöver. Det kommer i växel även att finns ett par
utgångar som kan användas för att koppla ihop flera
radios och sända ut signalen till ett uttag där OP kan
lyssna på upp till sex olika radio samtidigt. Det kommer att monteras ytterligare en OP plats i bakkant
av vagnen där vi tagit bort den gamla dieselpannan
för att placera en OP plats som är lite avskild från de
övriga platserna, platsen kommer att vara uteslutande för användning av sådan kommunikation som kräver en engagerad signalist som handhar t.ex.. Rapportering av resultat och liknande, eller spindeln i nätet
Han som har hand om allt :-)
Nät, ja det kommer att monteras ett mindre datanät med en access till internet, uttag för en eventuell
skrivare samt scanner kommer att finnas. Scannern har, vi men vi letar efter en mindre skrivare.
Köksdelen och den plats som vi hade tänkt är därmed borta. Vi kommer att hitta köket i generatorvagnen
lite senare.
Arbete med att placera en teleskopantenn på taket på MRC är under utveckling vi kommer därmed oxå att
ta bort den bakre dörren i vagnen då det annars inte finns plats för bärare av den utrustningen. I bakre
delen av vagnen kommer att placeras ett litet enkelt lådsystem för att ha till div småmaterial typ patch
kabel delar till data och kontakter och kontorsmaterial där dörren satt kommer att finnas en enkel klädhängare. Kaffemaskinen som finns kommer fortfarande att finnas någonstans i vagnen troligen ovan
nämnda lådsystem. Vi har därmed fått en ytterligare OP plats i vagnen utan att tumma på övriga platser.
Vad behövs just nu då? Ja det vore bra om vi kunde få lite kabel ägnad till distribution av ljud från vår
nya växel DL10 samt ett antal uttag för hörtelefoner det vore bra att ha. Annars hör av dig till någon i styrelsen om du har något som kanske skulle passa i MRC. Material som finns i sittbänken i form av högmaster kommer att placeras under vagnen i därför avsedda rör i plast, det kommer att ge mera plast för kabel
och annan viktig utrustning i vagnen samt att det inte stör arbetet i vagnen med att ta ur lång a rör odyl
från vagnen. Har du idéer om vagnen hör av dig till SM3MEH eller SM3UQO. Projektet MRC tillhör SK3BG
och drivs i klubbens regi, vagnen finns placerad i Dingersjö och arbete samt underhåll sker varannan torsdag jämna veckor mellan 1900 till sent på kvällen. Du är hjärtligt välkommen.
SM3UQO Björn
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SK3BG och vår RADIOSTATION
Så kommer det en liten rapport om vad som händer på SK3BG och dess omgivningar.
Vi har i dagarna fått tillbaka internet på en mer stabil bas tack vare idogt arbete och klurigheter från
SM3GQP. I dag har vi en stabil nätuppkoppling som medger flera ”bits” än vi haft på den senaste tiden
hoppas att den kan stanna kvar lika länge som den tidigare vi haft. Uppkopplingen finns även trådlöst
inom lokalen på SK3BG, du hittar uppgifter till inloggningen på Whiteboard tavlan.
SK3BG och styrelsen har i det senaste styrelsemötet gett SA3BRX till uppgift att uppdatera vår data i radiorummet till en bättre maskin. I och med den uppdateringen kommer ny programvara för vårt loggprogram DX4Win också att uppdateras till senaste versionen. Jag kan i detta moment tala om att uppdatering
av vad som händer i loggen för SK3BG hela tiden förs via vårt webbhotell one.com. När uppdatering av
vårt system maskinellt och hårdvarumässigt är gjort kommer datorn i Radiorummet speciellt avsedd för
radiokörandet att spärras för inläggning av program eller annan verksamhet göras. Detta innebär att program som önskas i rig datorn kommer att kontrolleras samt eventuellt läggas in i datorn efter kontroll. Det
innebär bara att lägga in program utan kontroll, internet och annan verksamhet är ej berörd. De två övriga datorsystemen som finns QSL samt den maskin som finns i möteslokalen kommer i fortsättningen att
vara fria för alla klubbmedlemmar. Av detta kan vi lära att det måste finnas en viss kontroll över klubbens
QSL och loggverksamhet samt att backup för vår verksamhet på bandet måste kontrolleras och fungera.
Arbetet med vår antennpark fortsätter som vanligt, vi har för närvarande ett fel i rotorsystemet som visar
fel i riktning ibland. Felsökning pågår men vi har fortfarande inte lokaliserat varför detta händer. Arbete
med att slutligen avstämma våra dipoler kommer att återupptas så fort vädret tillåter. Montering av en
VHF antenn står högt å listan, hur detta skall gå till är fortfarande hölj i visst dunkel men det kommer upp
en riktantenn var så säkra.
Arbetet med att uppdatera klubbens stadgar fortsätter, styrelsen har gett SM3ESX, SM3LDP med flera till
uppgift att uppdatera våra stadgar så att de passar för 2013 och framåt. Om du har några förslag så är
dessa herrar mottagliga för information. Klubbens nuvarande stadgar kommer inom kort att finnas tillgängliga på vår hemsida.
Arbetet med att sätta 70cm repiter istånd fortgår planenligt. En link kommer att finnas mellan 2M samt
70cm enheterna samt att vi troligen kommer att öppna en förbindelse till vår grannklubb Hudiksvals:s repeiter. Den som handlägger detta är SM3EFS Lennart, det kommer vidare information senare. Har du frågor eller eventuella förslag hör av dig till Lennart.
Klubben har i dagarna erhållit en gåva för att köra HF radio remote. Utrustningen är en gåva från
SM3RL Leif Wall och skall användas exklusivt i REMOTE verksamhet. Utrustningen består av en ICOM
706 MKII med alla tillbehör samt REMOTE utrustning från Remotrig.com. Förslag om var utrustningen kan
placeras emottages tacksamt. Förslag att den skall finnas på SI9AM är just nu den som ligger närmast ,
men styrelsen tar tacksamt emot flera förslag. Det behövs en bra internetförbindelse samt en radiomiljö
som är så störningsfri som möjligt för att utrustningen skall komma till sin rätt.
Vi i styrelsen önskar alla medlemmar en RIKTIGT GOD JUL och Ett GOTT NYTT ÅR och hoppas att
2013 blir ett bra radioår med många nya erfarenheter och nya kontakter.
SM3ESX Christer, SM3UQO Björn, SM3LIV ULLA, SM3FJF Jörgen, SMGSK Classe,
SM3CER Janne SM3NXS Sten SM3LDP Markku
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2012-11-25
Samband Sundsvall – Uppdatering från en radioaktiv sektion….
Några rader från och om Samband Sundsvall, sambandsgänget som har sin hemvist i SK3BG: Några
tillbakablickar, vad som är på gång i vinter mm.

Rallysamband
15 september 2012 var vi engagerade i Siljasvängen i Hudiksvall, på uppdrag av SMK Hälsinge. Tretton personer var engagerade från SK3BG, utplacerade på dels MRC-vagnen och dels i fem fordon i fält. En
som vanligt väl genomförd aktivitet för vår del. Stor smolk i bägaren var ju att en av förarna, Sundsvallsprofilen Sten-Erik ”Stene” Eriksson, avled under tävlingen. Han insjuknade akut under en specialsträcka så
påtagligt att han körde av vägen i full fart. Personal från vårt gäng var på plats vid olycksplatsen kort därefter, upplivningsförsök hade då redan påbörjats av andra funktionärer. Tragiskt och olustigt så klart att
sånt här ska behöva hända.
Nya året hinner bara börja då det är dags för en riktig höjdare. 19 januari 2013 körs nämligen Hälsingerallyt i trakterna av Hudiksvall och Bergsjö. Ca 150 tävlande ekipage och närmare 8 mil specialsträcka innebär stortävling vilket självklart taggar oss ytterligare. Vi räknar med att det behövs i storleksordningen 14-15 fordon och närmare 30 st personer för att klara säkerhetssambandet denna gång. Vi
kommer att få viss hjälp från kollegorna i Delsbo (SK3PH), dock kommer de mesta av resurserna att hämtas från oss i Sundsvall.
Nästa större evenemang vi har fått förvarning om är en tvådagars rallytävling i trakterna kring Sundsvall 16-17 februari 2013. En del detaljer återstår där innan vi betraktar detta som helt definitivt…men
det mesta talar för att tävlingen blir av…och DÅ är vi med!

Utbildning

Den efterlängtade utbildningen i Första Hjälpen genomfördes i klubbens lokaler 28 oktober. Utbildare från
Röda Korset var Lillemor Karlsson som med stort engagemang och en god förmåga att dela med sig av sin gedigna
kompetens gav utbildningen och dagen en extra krydda för oss tio som deltog.
Stor tyngdpunkt lades på hur man ska agera på en olyckplats, bedömning/prioritering samt självklart ren livräddning
genom HLR / Hjärt & Lungräddning. I kursen ingick även att lära sig hantera hjärtstartare. Mycket nyttigt!
Vi tror och hoppas på en ny kurs framöver…och kanske en uppföljning med mer praktiska övningar ute i fält i samband med någon utomhusaktivitet. Vi alla behöver en sån här utbildning!

Fler utbildningar anpassade för fält- och sambandsverksamhet kommer framöver. Vi känner fortfarande
att behovet finns, det gäller bara att knyta ihop säcken. Viljan och behovet finns, nu gäller det att få fram
utbildare/lärare, skapa vettiga utbildningar, få fram utbildningsobjekt- och materiel etc. Rom byggdes inte
på en dag…det kommer!

DiggiLoo

Nej, sommaren 2013 blir det INGET DiggiLoo för oss, man besöker nämligen inte Utanede denna gång.
Närmaste spelplatsen blir Oviken i Jämtland där man spelar den 20 juli.

Garaget i Dingersjö

Nu har vi ”bott” i Dingersjö i ungefär ett år. En hel del arbeten sker kontinuerligt med våra fordon och vår
MRC-vagn, många ideella timmar har det blivit med tyngdpunkten på dagtid vardagar…vissa av oss är ju
pensionärer……tack och lov!

QRX nr 2/2012

SM3UQO

7

Det utförs en hel del nytta kvällstid också, och en tanke som funnits ett tag övergicks till handling i samband med ett möte i gruppen för någon månad sedan. Då infördes nämligen träff- och arbetskvällar i garaget där vi får möjlighet att i goda vänners sällskap träffas för att meka, prata, fika, testa utrustning mm.
Tanken är att alla som känner för det ska vara välkomna dessa kvällar! Har Du inte varit med i denna
verksamhet tidigare? Spelar ingen roll, kom ner till garaget så får du en chans att se vad detta innebär!
Varannan torsdag kl 19.00 träffas vi, jämna veckor!

MRC-vagnen

Vår ständige hjälte Björn/SM3UQO fortsätter att göra underverk med MRC.
Numera har även kollega Lennart/
SM3EFS slutit upp i pensionärsklubben,
man kan visst som statligt anställd sluta
jobba ett antal år innan andra normalt
får pension…ett faktum som vi i klubben
tackar för! Nu har ju Björn fått mer
hjälp!
Värmeinstallation är närmast på agendan just nu. En del rörarbeten har
gjorts och om jag är rätt informerad så
är inte den centrala enheten, gasolpannan, särskilt långt bort nu. Spännande.
En del elektriska och radiotekniska uppdateringar sker ständigt. En utökning
med en ytterligare fysisk arbetsplats är i
planeringsstadiet. En ny antennstege med fler fasta mobilantenner samt en lösning med en högmast ligger också med i planeringen för vintern.

Mast- och generatorvagnarna

Fokus just nu är att upprusta och
vidareutveckla vagn nr 1 för att i
nästa läge göra motsvarande med
nr 2.
Just nu pågår en del kompletterande installationer för batteriladdning,
dessutom finns planer på att utrusta vagnen med fjärrstyrnings- och
larmmöjligheter.

Molos

Detta är som sagts tidigare ingen
egentlig SK3BG-aktivitet, vi tar
ändå upp den eftersom samtliga
åtta personer som ingår i Molosenheten för Nedre Norrland, Molos2, har sin hemvist i Sundsvalls Radioamatörer och även ingår i Samband Sundsvall.
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Senaste övningen, kvartalstest 4/2012, genomfördes lördag 24 november i trakterna kring Ortsjön i södra
Njurunda. Övningen som planerades och leddes av Molosgruppens yngsta deltagare, Andreas/SA3CAC och
Christer/SA3AWZ, var mycket realistisk och omväxlande. Vi fick ständigt nya uppdrag från fejkad polis,

räddningstjänst och kommun från en temporär sambandscentral (vår MRC) som var utplacerad i en grusgrop långt ut i skogen. Anordnande av reservkraft till sambandscentral, upprättande av länkplats med
högmast, rekognosering och patrullering av högspänningslinje, transport av elnäts- och hemtjänstpersonal, rekognosering och kontroll vattenstånd vid översvämning, sökning efter skadade och därefter förstahjälpen-insats med spjälkning av ben, omhändertagande av chockade samt transport av skadade med
bandvagn till sjukvårdsplats. Man hade inte missat nåt!
Nytt i bandvagnsvärlden är att sambandsgänget nu även fått ett underhålls- och föraruppdrag för E.ON:s
räkning. Sedan oktober finns ytterligare en bandvagn, grön BV206, vid garaget i Dingersjö. Den ägs av
E.ON Elnät och kommer i första hand att användas vid störningar i elnätet.

Polisens LKC

Länskommunikationscentralen för Västernorrlands län finns i Sundsvall. Vid ett personligt möte tidigt i
höst med en av de vakthavande befäl som arbetar vid LKC och tillika är ansvarig för Rakelintroduktionen
för polisen i länet, kom det fram att polisen gärna fördjupar kontakten med Samband Sundsvall eftersom
man ser en hel del scenarion där frivilligkrafter med den typ av resurser vi kan erbjuda kan vara mycket
användbara.
Samtalen har förts vidare efter hand och vi har från klubbens sida även genomfört ett studiebesök hos
LKC.
Vid studiebesöket som ägde rum 2 oktober 2012 var 25 st klubbmedlemmar närvarande. Vi fick under
de ca 3 timmar som besöket varade veta en hel del om polisens organisation, hur man kommunicerar
med varandra…Rakel var ledordet i det fallet, hur man håller reda på var alla resurser finns, hur man
samverkar med andra vid behov mm. Många goda möjligheter gavs till att ställa frågor…och allt besvaraQRX nr 2/2012
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des. Ett spännande besök i själva kommunikationsrummet inklusive testkommunikation med sambandsgängets Rakelterminaler toppade besöket. Att vi även bjöds på gott fika gjorde inte det allmänt goda intrycket av besöket sämre!

Räddningstjänst och kommunerna

Ett möte hos Medelpads Räddningstjänstförbund genomfördes 19 oktober 2012, detta som en uppföljning på ett motsvarande möte som vi hade i januari 2011. Klubben representerades av Jörgen/SM3FJF,
Pelle/SA3AWT samt Tomas/SM3MEH. Räddningstjänstförbundet representerades av stf Räddningschef
Tomas Öhrn samt Johanna Hillgren som är krisberedskapssamordnare med fokus på kommunernas verksamhet.
Vid mötet redovisade hur vi har förverkligat flera av de visioner som vi hade vid mötet 2011. Att vi nu är
redo att möta de krav som Räddningstjänsten kan ställa på en frivillig organisation vid krissituationer i
samhället. De scenarior och tjänster som RTJ spontant nämnde som tänkbara är rekognosering inkl leverans av lägesbild, deltagande vid krisstab, sambandshjälp vid större händelser, upprätta ”telefonkiosk” i
områden som tappat möjligheten att nå 112, bistånd till hemtjänst och andra som måste kunna kommunicera OCH komma fram oavsett väder, hjälpa till med transporter vid extrema väderlekar (bandvagn). Utöver detta även deltaga vid övningar.
Följden av det positiva mötet blev bland annat att vi ska ta fram en mer detaljerade presentation över vilka vi är, vilka resurser vi förfogar över alternativt kan förmedla, kontaktvägar osv.
En del administrativa frågor ska undersökas genom RTJ, bland annat ersättnings- och försäkringsfrågan
vid och utanför tjänsteplikt.
Nya möten kommer att bokas så snart informationsutbyte skett, beräknas ske någon gång i början av
2013.
Studiebesök på Räddningstjänsten och SOS Alarm planeras, preliminärt är datumet 4 december men ännu
är inget klart.

Nödnät 2 m

Varför är inte repeaternätet på 2 meter ”kvalitetssäkrat” ? Den frågan ställdes även på motsvarande plats
i QRX i början av året.
Ett projekt har inletts tillsammans med SK3GA i Hudiksvall, för att se hur man enklast kopplar samman två
repeatrar. Tanken är att vi ska testa att koppla samman 2m-repeatrarna R5/145,725 och R7/145,775 via
en 70 cm länk på ett säkert sätt och att repeatrarna därigenom ska bli transparenta dvs det som sker på
den ena ska höras lika bra på den andra och vice versa.
Om projektet faller väl ut så uppnås ur sambandshänseende viktiga effekter; Tillgängligheten ökas, fler
hör mina anrop, chansen att någon hör ett framtida nödanrop ökar. I nästa steg kanske fler repeatrar och
kommuner kan kopplas samman?

Avslutningsvis

Du som känner att sambandsverksamhet verkar intressant men kanske ännu inte velat/ kunnat/vågat ta
steget in till denna värld…nu är det dags!
Vi välkomnar med öppna armar alla som på något sätt känner sig manad eller kallad; Hör av Dig till någon
i gänget eller till undertecknad. Kanske ett besök i garaget jämna torsdagskvällar kan hjälpa till att öka
intresset?
Vid pennan:
SM3MEH / Tomas Åberg
QRX nr 2/2012
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Enkel maströrsfäste för portabelbruk och även på friland
Av SM3UQO Björn
Vi spinner vidare på den antenn som SM3LDP har på annan plats i detta nummer. Man har ju alltid behov
för en antennfot, något som man enkelt kan sätta ett maströr på och fort få upp en trådantenns mittfäste.
Följande konstruktion togs fram för den första portabeltesten jag gjorde för många år sedan. Den var
konstruerad med tanke på att man hade tillgång till en verkstad med diverse verktyg och lämpligt material i skrotlådan. Den var tung och stor men den fungerade.
Jag har nu gjort om den lite enklare och använder i dag bara material som du hittar på en bra byggshop.
Vidare är det enbart nödvändigt att ha en borrmaskin bågfil samt några handverktyg tillgängliga för att få
ihop den.
Den består av ett par galvade stålkonsoler 4 st spikplåtar sam 2 klämhylsa till en släpvagns stödhjul och
lite 8mm bult mutter och brickor. De galvade stålkonsolerna är gjorda i sk takjärn och lämpligt hålade se
bild.
Börja med att kapa bort den här biten Du får

ett par kraftiga L
stycken formade bitar som är grundstommen
till hela konstruktionen.
4 st sk spikplåtar 300x200mm används till att
samla konsolerna samman dels i botten dels på
den gavel som de båda L:;en bildar se bilder.
Du använder 8mm vagnsbult så slipper du
bultskallar att ta hänsyn till. Montera de båda
klämhylsorna på gavelplåten, nu är det färdigt. Du använder din bil som ankare med att placera ett bakdäck på konsolen tyngden av bilen kommer inte att rubba din fästpunkt. Du kan använda upp till 50mm
maströrsdiameter själv använder jag ett teleskoprör som blir 8M långt förlängd med ett grovt fiskespö
som lägger min dipol på ca 15M höjd.
Det går även bra att montera masthållaren på tex en gräsmatta. Då
behöver du 4 st armeringsjärn 8mm dim som du slår ned i de hål
som finns i mastfoten.
Kostnaden för denna mastfot är ju helt beroende på dina kontakter i
affärsvärlden men torde ligga på ca 375:-
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KLAMPENBORG ett äventyr i vatten och kyla den 1-2 Sep 2012
Text och bilder SM3FJF Jörgen

Igen!

För andra gången deltog Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, i Region 1 Field Day Contest SSB, lördag-söndag 1-2
september på ön Klampenborg i Essvik, Kvissleby.

Historik
Klampenborg är ett kommunalt naturreservat och ingår i Sweden Floura and Fauna SMFF 2141. Ön kallades ursprungligen Dårholmen, troligen härlett från något dialektalt ord eller möjligen därför att den var så vacker, det vill
säga från ordet bedåra.
Ändamålet med reservatet är att bevara områdets natur -, kultur- och rekreationsvärden. Dolt i den vackra och lummiga lövskogen på ön finns spår av tidigare mänsklig verksamhet. Här kan du förutom spår från tidig järnålder också
finna rester som visar att ett helt sågverkssamhälle har funnits här. Reservatets skötsel inriktas på att låta lövskogens utveckling mot naturskog fortsätta och att vidmakthålla de öppna markerna genom slåtter eller bete.

Region1 Field Day

Region 1 Field Day är en portabeltest och SSB delen går den första hela helgen i september. Reglerna innebär att
man inte får vara ansluten till det fasta elnätet, i stället får man använda batteridrift, solceller eller elverk etc. Uppbyggnaden av den portabla stationen, inklusive montering av antenner får inte påbörjas förrän solens uppgång på
lördagsmorgonen. Testen pågår från 13z på lördag till 13z på söndag.

Förberedelser

Redan i maj ”rekades” området av SA3AWT/Pelle, SM3FJF/Jörgen och SM3UQO/Björn inför hösten stora mobila radioaktivitet.

Nu är det ju inte bara och ställa upp vagnar och material utan här behövs det också tillstånd från berörd myndighet att så
kunde ske. En längre korrespondens tog
nu sin början med Sundsvalls kommun för
att finna de personer som kunde ge tillståndet att etablera en radiostation på
området. Jag (sm3uqo) hittade så småningom ansvarig person som var Tomas
Häggström på stadsbyggnadskontoret
som kunde efter ha fått en redogörelse för
klubben och vad aktiviteten gick ut på ge
oss nödvändigt tillstånd, vi fick tillståndet
den 19 Aug. Vi hade också tagit kontakt
med båt klubben och kunde där även låna

div faciliteter för att underlätta vårt välbefinnande på platsen. I vårt tillstånd fanns även
ett löfte från klubben att inga skador skulle
uppstå från vårt besök och att samtliga platser
SM3MEH anländer med MRC till Klampenborg
skulle återställas till som vi fann dem.

Lördag morgon - ETABLERING I STÖRTREGN

De som deltog kl 09.00 i uppbyggnaden av portabelstationen trotsade vädrets makter. STÖRTREGN och vattensjuk
mark gjorde att den gemensamma parkeringsplatsen på ön fick bli den aktuella stationsplatsen.
En fantastisk etablering av all radioutrustning, i störtregn, genomfördes av SA3AWE/Peter, SA3AWT/Pelle, SA3AWZ/
Christer, SA3BDR/Håkan, SA3CAC/Andreas, SA3CAT/Owe, SM3EFS/Lennart, SM3FJF/Jörgen, SM3JOS/René och
SM3MEH/Tomas!!!!

Uppbyggnaden

Förutom radio/sambandsvagnen och elverket monteras en 3 el beam för 10-15-20 meter, två dipolantenner för 40
QRX nr 2/2012

SM3UQO

12

och 80 meter samt VHF antenn för 2 meter. Allt på vår 25M
teleskopmast som finns på generatorvagnen.
Monterat och klart
Redan klockan 11.30 var antennerna uppmonterade och
allt iordningsställt för test av antennerna på de olika frekvensbanden inför portabeltesten.
Deltagare
Under portabeltesten deltog förutom de som etablerade
radioplatsen: SA3BPE/Henrik, SA3BPG/Markus, SA3BRX/
Joel, SA3CAY/Emil, SM3BEE/Georg, SM3CER/
Janne, SM3NXS/Sten och SM3WSK/Erik. Ytterligare ca 10tal personer besökte sambandsvagnen under Region I Field
Day och då främst båtfolk som höll på med att göra vinterförberedelser med sina båtar.

Gänget under heavy rain

Summering
Kan bara sammanfattas med orden ”Detta har gett oss mersmak”.
Totalt kördes 650 QSOn. En mycket bra prestation av samtliga under weekenden!

Äntligen under tak och värmande kopp. Om någon
skulle ha ett bra campingkök ni vet ett sådant som hopfällbart ni vet en som bildar en liten arbetsyta till övers
så finns det plats här.
Det var så fuktigt att kameran immade igen SA3BPE torkar upp

Stationsplats under tillfälligt stopp i regnet
OBS mattan ligger ute för att man skall torka av sig innan man går in i MRC
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En antenn som går på alla band från 10-160 meter.
(fritt modifierad och komponerad från original artikel LA1IC & SM4RGD)

Vinkel här mindre än 90
grader

Tråd avslutas 30cm
Ovan mark
Tråd avslutas 30cm
Ovan mark

Balun
1:4

Höjd 7-8M

Princip
Det flesta av oss känner till att en kvartvågsvertikal över perfekt jord har en matningsimpedans på 36
Ohm. Över något mindre optimal jord ökar impedansen till ca 50 Ώ vilket gör det möjligt att mata antenn
med 50 Ώ kabel.
Ide
Om vi nu förlänger vertikalantennen till 5,7,9,11,13 eller 15 elektriska våglängder får vi impedanser mellan 150 till 250 Ώ ett förhållande som gör det möjligt att mata antenn via en 1:4 balun. Samtidigt blir kravet på perfekt jord betydligt mindre än för traditionell kvartsvågsvertikal som helst ska ha ett stort antal
radialer för att fungera.
Hur hittar man rätta längd?
Det gäller nu att försöka hitta någon av ¼ våglängsmultiblar på alla band som har lika längd.
I tabellen nedan jag har gjort jobbet men det behövs förklaringar. Föreslagna center frekvenser är mer
teoretiska för att hitta multiblar och förändras när man laborerar med antenn.
Vi har tre olika kategorier av mått och vi håller oss till hela meter.
39 m
Höga band av HF 10,12,15 meter fungerar utmärk med 39 meters antenn.
37 m
Mellan band av HF 17, 20 och 30 meter fungera utmärk med 37 meters antenn.
6 meters bandet klassar sig i denna längd med 25 multiplar dock är impedansen okänd.
Ospecificerad ca 40m
För låga bandet av HF 40, 80 och 160 meter finns inga multiplar som resonerar men ca 40 meter är
QRX nr 2/2012
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närmaste. För 40 är det ca 4 , 80 meter ca 2 och för 160 meter ca 1 kvartslängder.
Hur görs nu en antenn som funkar på alla band?
Praktiska övningar med tuning, dvs förkorta tråd försiktigt bit för bit, har visat att SWR är under 1:1,5 när
man har förkortat 1 meter till 38 meter och täcker alla band 30 och upp. Center frekvens har flyttats lite
högre upp på banden. Men med 38 meters tråd ansluten till 1:4 balun kan hög och mellan HF köras
utan ATU och med bra SWR. Det har visat sig att även 6 meter fungerar.
Att få denna antenn fungera på låga delen bör antenn anslutas via en 1:9 eller 1:12 balun, impedansen är
hög. Men har Du en snäll ATU så fixar sig detta bekymmer också.
Viktigt.
Beroende på trådtyp Du får olika förkortningsfaktor och där med får Du annat är 38 meter.
Är inte rädd för SWR.” Don’t kill SWR untill it kills you”.
Praktiska erfarenheter.
Jag har använt denna antenn på alla band som komplement till 3 element yagi samt som ordinarie antenn
på WARC banden samt på låga delen. Antenn har varit i drift sex år och det har fungerat bra och jag har
gjort flera kopior. Jag har tagit ner min original antenn en gång för att kontrollmäta att längden är fortfarande 38 meter, vilket det inte var pga extra vikt under vinterhalvåret i form av snö och is.
Antenn har varit oerhört lätt och enkel att använda och har följt med på semestrar och fielday aktiviteter.

Eftersom antennen inte är en sluten antenn har den förmåga att fungera även som ”störningsdamsugare”
Har Du störningar på ditt QTH så kommer Du att höra
dem.
Good luck.
Markku / SM3LDP

Alla mått här är Elektriska utan längdfaktor
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VI GRATULERAR.

Nyblivne ”kontrollanten” SM3NXS/ Sten, till
Nu 100 länder körda på 160m. Med en stark
slutspurt de senaste 4 veckorna körde Sten
20 nya länder.
DENNA TEXT ÄR HÄMTAD FRÅN INTERNET
Så har vi slutligen fått en ny Card Checker i Sverige för ARRL:s diplomprogram. När Östen SM5DQC
gick bort i sept. 2007 och vi då hade två Card Checkers eller kortkontrollörer, frågade ARRL om vi
inte skulle skaffa en ersättare. Eftersom vi är så många som deltar i bl.a. DXCC-programmet har
ARRL motiverat två Checkers.
Idag meddelade ARRL att SM3NXS, Sten Holmgren i Matfors har utsetts till ytterligare en Card
Checkers i Sverige. Det betyder att alla som vill ha sina kort checkade för bl.a. DXCC, men även för
WAC eller WAS-diplomen kan vända sig någon av oss två. Valet är helt fritt hi... Det enda som skiljer
oss är att jag SM5DJZ får checka 160m-kontakter, men Sten måste först fixa till sitt eget 160mdiplom innan han har rätt att checka dessa kort. Det lär dock inte dröja länge förrän han har fixat
detta.
Ingen av står över den andre utan vi kan båda checka era kort. Så hjärtligt välkomna.
73 de Janne SM5DJZ och Sten SM3NXS
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UTBILDNING I AMATÖRRADIOTEKNIK
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 1

Veckoslut 2

Lördag den 26
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

januari 2013
Pass 1
Lunch
Pass 2
Middag
Pass 3

Lördag den 23
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

Söndag den 27 januari 2013
kl 08.00 – 12.00 Pass 1
kl 12.00 – 13.00 Lunch
kl 13.00 – 17.00 Pass 2

Söndag den 24 februari 2013
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
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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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KOMMANDE SAMBANDSUPPDRAG 2013
Just nu finns det två kommande uppdrag som sambandsgruppen står inför. Helgen den 19 Jan så går hälsingerallyt av stapeln och vad vi vet ca 150 startande ekipage. Det kommer att behövas ett 30-40 kommunikatörer för att detta skall gå bra.
Vi kommer att ha 4 specialsträckor varav en är hela 3,6 mil i trakterna av Isbo, Hög och Näsviken. En
större utmaning alltså man kommer att köra två varv. Radio rek kommer att köras i början på nya året.
Kontaktman som vanligt Tomas SM3MEH
Sedan har vi den sk Stjärnsvängen här i vårat eget område 16-17 Feb/2013. Omfattning av antalet ekipage samt kartbilder över området är i pressläggning ej klara. Se sk3bg.se för mera information. SM3MEH
Tomas är som vanligt de samlande namnet för din anmälan till evenemanget.

Arbetes samt träffkvällar i garaget där vi förvarar SK3BG:s rullande material finns i Dingersjö, gamla PEAB
Området. Grind normalt låst efter 1800 men den är öppen när vi är där. Vi finns i det stora garaget under
byggnaden, liten sidodörr och stor rullport.
Vi har arbetskvällar varannan torsdag jämna veckor från ca 19,00 och några timmar framåt.
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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.
Sidantalet är pga. portokostnader maximerat till 15
enkel sidor vilket även går att dubblera då man
kan använda båda sidorna :-)
73 från redaktören.

BILDKANON

Klubbtidningen QRX

utkommer
fyra gånger per år med förhoppningsvis intressanta
artiklar 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
hämta 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 numret 2012 till de som får tidningen med
posten.
Ha de Redaktörn SM3UQO Björn

På SK3BG har vi en bildkanon. Vid nästan alla
klubbträffar är vi i behov av en bildkanon, för att
visa olika typer av presentationer. Du som har något kul eller intressant att visa lägg upp det på ett
USB minne eller ta med en CD med ditt material så
kan du enkelt visa det för alla under klubbkvällar.
SM3UQO Björn

UTGÅENDE QSL 2013
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
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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 2013 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 e-post adresserna:
hq@sk3bg.se
Klubblokalen@sk3bg.se

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 2013.
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag
Måndag

Klubbprogrammet

130107
130211
130311
130408
130513
130610
130909
131014
131111
131209

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

Dessa möten är planerade, ändringar kan förekomma beroende på arbetssituationen hos enskilda styrelsemedlemmar.
73 de SM3ESX/Christer
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11 Dec
Säsongsavslutning årets sista klubbaktivitet, Det
blir lilla julafton med glögg och pepparkakor det
kanske slinker någon varmkorv med, lotteri kommer att anordnas.
Klubbvärd styrelsen
Det här avslutar 2012 års alla aktiviteter som
har varit fullt hus med många trevliga och
förhoppningsvis snart återkommande aktiviteter
Säsongen första möte blir den 8 Jan 2013

Tisdag 8 Jan
Säsongsstart på SK3BG. Vad har hänt sen den 11
Dec 2012, vad kom jultomten med? Berätta vad ditt
nyårslöfte innebär. Kaffe och dricka med bullar och
kakor. Dina klubbkamrater är lika nyfikna.
Klubbvärd SM3ESX
Tisdag 15 Jan
Äntligen , det sedan länge utlovade programmet
om REMOTE körning av radioutrustning med herrarna SM3EXM, SM3EFS samt SM3EVR kommer nu
att köras. Det har varit upp och ned med tidpunkterna men nu kör vi. Klubben är numera själv utrustad med REMOTE möjligheter vilket kommer att
redovisas denna kväll.
Klubbvärd SM3EFS
Lördag 19 Jan
Sambandsavd har ett rally att ta hand om se
sidan 18.
Du kan anmäla dig till Tomas
sm3meh@ssa.se
Tisdag 22 Jan
Kvällen kommer att användas till digitala moder på
våra band. Lärare och informatör är SM3GFP Ingvar
med ett fullspäckat program om data och amatörradio

Lördag– Söndag 26-27 Jan
Del I av II.
SK3BG anordnar veckoslutskurs för amatörradiocertifikat i klubblokalen i Sidsjön
SM3ESX SM3FJF
se sid 17

ISDAG 29 Jan
Vi ägnar kvällen åt sk. Inre tjänst med andra ord
intressera oss för nyligen inkomna tidningar samt
lite små ljug för dina kamrater. Vi sätter en tisdag i
månaden fri från program så vi kan sätta in ett helt
nytt program som vi inte visste något om vid
Pressläggningen.
Klubbvärd SM3UQO
Tisdag 5 Feb
Den här dag kommer att handla om div hårdvaror
som behövs vid digitaltrafik, vilket enkelt modem
behövs och hur tillverkar man det på ett enkelt sätt.
En fortsättning på den 22Jan program
Klubbvärdar SM3UQO, FJF och ESX
Tisdag 12 Feb
SK3BG kommer att satsa på ARRL CQ Contest den
2-3 mars 2013. Inför denna stora contest kommer
SM5SIC Göran att sprida lite ljus över vad som
kommer att hända och hur man kan köra en contest av denna kaliber.
Klubbvärd SM3LDP

Lördag –Söndag 16-17 Feb
Sambandsavd har ett rally att ta hand om se
sidan 18.
Du kan anmäla dig till Tomas
sm3meh@ssa.se

Klubbvärd SM3FJF
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Tisdag 19 Feb
Vi ägnar kvällen åt sk. Inre tjänst med andra ord
intressera oss för nyligen inkomna tidningar samt
lite små ljug för dina kamrater. Vi sätter en tisdag i
månaden fri från program så vi kan sätta in ett helt
nytt program som vi inte visste något om vid
Pressläggningen.
Klubbvärd SM3EFS

Tisdag 12 Mars
Vi ägnar kvällen åt sk. Inre tjänst med andra ord intressera oss för nyligen inkomna tidningar samt lite
små ljug för dina kamrater. Vi sätter en tisdag i månaden fri från program så vi kan sätta in ett helt nytt
program som vi inte visste något om vid
Pressläggningen.
Klubbvärd SM3GSK

Lördag—Söndag 23-24 Feb
Del II av II.
SK3BG anordnar veckoslutskurs för amatörradiocertifikat i klubblokalen i Sidsjön
SM3ESX SM3FJF
se sid 17
Tisdag 26 Feb

Tisdag 19 Mars

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. SK3BG inbjuder
till årsmöte i klubblokalen Paviljongvägen 11.
Kaffe och Té serveras.
Klubbvärd Styrelsen

Denna dag kommer att gå i förberedelsernas tecken inför den stora satsningen på ARRL CQ contest.
Vi kommer att gå igenom det material vi behöver
ha ordning på samt även förbereda MRC som kommer att delta som ytterligare en station under denna contest. Vi kommer att köra ett lan nät på flera
Datorer så det kommer att bli en hel del planerande
och pratande om hur och var tingen kommer att stå
Klubbvärd SM3FJF

Se sida 1

Lördag –Söndag 22-23 Mars
SSA håller årsmöte i Eskilstuna. För vidare information se QTC och ssa.se.
Troligen en riktig högoddsare kommer det att
bli, det med tanke på antalet besökare som
tidigare besökt Eskilstuna
Tisdag 26 Mars

Lördag—Söndag 2– 3 Mars

Ikväll blir det referat från SSA:s årsmöte som hölls i
Eskilstuna.
SK3BG kommer att vara aktiv under ARRL CQ Vidare eftersnack från vårt eget årsmöte som hölls
testen med flera stationer se vidare hemsiveckan före.
dan och kolla SK3BG nytt efter ordinarie SSA
Bulletin Söndagar kl 2100.
Klubbvärd SM3ESX
Klubbvärd Styrelsen

Tisdag 2 April

Tisdag 5 Mars
Kvällen kommer att innehålla en genomgång av
satsningen på ARRL CQ contesten som genomfördes under förgående helg.
Vad lyckades vi med och vad gick lite snett. Det är
ofta på det där sneda man lär sig något.
Klubbvärd SM3UQO

QRX nr 2/2012

Vi ägnar kvällen åt sk. Inre tjänst med andra ord intressera oss för nyligen inkomna tidningar samt lite
små ljug för dina kamrater. Vi sätter en tisdag i månaden fri från program så vi kan sätta in ett helt nytt
program som vi inte visste något om vid
Pressläggningen.
Klubbvärd SM3UQO
Ett utförligare programutbud kommer att visas i QRX 1/2013 som kommer att täcka fram
till säsongsavslutning i juni 2013. Den kommer även att finnas på hemsidan.
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BINGOLOTTO

Till Salu

Sundsvalls
Radioamat ö r e r ,
SK3BG,
säljer bingolotter,
för
att delfinansiera klubbens verksamhet.

2m FM Mobilradio VR-2200
10/25/60 Watt
Hela VHF bandet 136-174 Mhz
200 minnesplatser 1400:Scrambler
1750 hz ton

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

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
Stöd klubbens verksamhet ge- Dual watch
nom att abonnera på bingo- 120 gram
500:brickor och få dem direkt hem i
brevlådan.
Markku SM3LDP
072 216 5252
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.

GLÖM INTE!

Använd micken och logga in på

SSA-Bulletinen och
SK3BG-nytt
Söndagar kl 21.00 på RV58
QRX nr 2/2012
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Lite från SI9AM
Storsatsning på att SI9AM
deltar i Multi-Multi klassen i
Välkommen till SI9AM
Scandinavian Activity Contest,
SAC CW.
Syfte
Syftet med SI9AM, King Chulalongkorn Memorial Amate- Ett contestteam bestående av
SM3CER/Janne, SM3EAE/
ur Radio Society in Ragunda, Sweden, är att kunna erLasse, SM3FJF/Jörgen och SM5SIC/Göran startade på
bjuda sändaramatörer, som besöker den Thailändska
paviljongen, att på plats kunna köra radio med specialsig- fredagskvällen med uppmontering av ytterligare två radioplatser och nätverk för tre loggningsdatorer. Contestrenalen SI9AM.
sultatet är redan klart och det blev en 2:a plats ii MultiMulti klassen. Totalt 1.888 QSO:n och 759.486 poäng.
Resumé sommaren och hösten 2012
Fantastiskt sambandsuppdrag vid Diggiloo och vil12 - 14 oktober
ken fin radiohöst på SI9AM.
Fantastiskt sambandsuppdrag genomfördes vid sommar- Storsatsning blev det även i Scandinavian Activity Contest, SAC SSB. Denna gång bestod contestteamet av
turnén av Diggiloo den 14 juli, från radioamatörer i de
radioklubbarna som ingår i SI9AM. Sambandsgänget be- SA3BPG/Markus, SA3BRX/Joel, SM3CER/Janne,
SM3EAE/Lasse, SM3UQO/Björn och SM5SIC/Göran.
stod av 52 personer (!) som ansvarade för parkeringsuppdrag för 900 bilar, samt bevakning på olika strategis- Alla contestdeltagare, jorden runt, drabbades av ett
ka platser under Diggiloo-föreställningen. Många av del- enormt utbrott på solen där solstormar gjorde att det under lång tid näst intill var black-out på frekvensbanden.
tagarna kunde också följa stora delar av Diggilooshowen. Utmaningarna på de stora parkeringsytorna var Trots detta så körde grabbarna 853 QSO:n som gav
288.148 poäng. (preliminära siffror) Tävlingsresultatet
stora, efter allt regn som hade kommit under juli månad.
beräknas komma under december 2012
Under föreställningen fick gruslass rekvireras till den inhyrda traktorn, för att förstärka bärigheten i hjulspåren på
flera strategiska platser. Det visade sig efteråt att detta
var en mycket lyckad akutåtgärd. Parkeringsytorna för de
900 bilarna kunde vid kvällens slut tömmas på ca 55 min.
Tack till alla sambandsdeltagare för mycket väl genomfört 24 oktober - 31 oktober
För 5:e året i rad !!!! väljer ON6UQ/Marcel, ON4ACA/Jef
sambandsuppdrag!
att komma till Utanede och aktivera SI9AM under CQ
World Wide DX Contest SSB den 27 - 28 oktober! I år
King Chulalongkorn Day
Minnet av kung Chulalongkorns besök den 19 juli 1897 i hade de även bjudit med sig lyssnaramatören ONL741/
Dirk. De anländer på onsdagsmorgonen den 24 oktober,
Utanede, firas varje år i Utanede med en högtidlig ceremed flyg till Skavsta och därefter blev det hyrbil upp till
moni vid bronsstatyn av kungen inne i den Thailändska
SI9AM och på kvällen var de åter igen QRV på amatörraPaviljongen.
diobanden. Totalt körde de 4360 QSO:n. Fördelningen
blev 2800 QSO:n i CQWW SSB-Contest samt 1112 SSB
Ceremoni
Solen sken från en klarblå himmel när processionen star- OCH 448 CW QSO:n före och efter tävlingen.
tade från entrébyggnaden fram till den Thailändska PavilKommande aktiviteter 23-25 nov
jongen. De flesta thailändskor var klädda i sina vackra
SM3BQC/Arne, SM3CER/Janne, SM3EAE/Lasse, SM3FJF/
dräkter och de flesta i processionen hade gåvor eller
Jörgen deltar i CQ World Wide DX Contest CW
blommor att överlämna. De som inte hade några blommor att lägga vid Chulalongkorns staty, fick thailändska
pappersflaggor att sätta ner.
SI9AM Award
Du glömmer väl inte bort, att samla radiokontakter och
Öppet Hus
ansöka om något av våra fina diplom.
Samma dag hölls öppet hus på SI9AM, där besökande
fick höra mera om Europas 4:e amatörradio- besökssta- Guest Certificate
tion. Ett 100-tal radiokontakter kördes, de flesta på
Efter besök på besöksstationen kan Du också köpa ett
PSK31 och RTTY.
gästdiplom, till en kostnad av 50 kronor.
Höstens antennarbeten
Under senhösten har vid flera arbetsmöten utförts, för att
färdigställa SpiderBeamen för 10-18-24 MHz under ledning av SM3VRG/K-G och SM3UQO/Björn. Nu står den
där, Spiderbeamen, uppvevad till 19 meter höjd. Det som
nu återstår, är att under maj månad nästa år gräva ner ca
120 meter rotorkabel.
Besökande sändaramatörer i höst
14 - 16 september
QRX nr 2/2012

Utrustning på SI9AM
I schacket finns bl. a. en Yaesu 1000MP med ett ACOM1000 slutsteg, datorer med internetuppkoppling 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, mikrovågsugn,
kaffebryggare och vattenkokare.
Mer info
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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
Välkommen till SI9AM hälsar
73 de SM3LIV/Ulla, SM3ESX/Christer och SM3FJF/
Jörgen
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.

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 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.
QRX nr 2/2012
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