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Tomten gjorde ett stopover i klubben.

SM3RL Leif Wall Har lämnat en
gåva till klubben i form av en komplett Remote radio system med tillhörande kringutrustning. Leif uttryckliga önskan med gåvan är att ge klubben och dess medlemmar möjlighet att köra en komplett radioutrustning remote via internet. Villkoret för denna gåva är att den inte får säljas ut utan skall användas i klubben och dess omgivningar.
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COM 706 MkII med tillbehör
ICOM PS-55 Power Suppley
LDG AT 200-PRO Auto Antenna Tuner
Bencher CW Manipulator
Heathkit CW Electronic Keyer
Microbit 2,0 RADIO-REMOTE,
2 st enheter
Ameritron RCS-4 Remote
Coax Switch
BHIO NEIM-1031 Noise Eliminating In-Line module
Daiwa PS-30 Power Suppley
Sladdar till ovanstående
Manual

Så här förmedlar Leif sina tankar om gåvan:

"- Sundsvalls Radioamatörer är en framstående radioklubb, som under många årtionden arbetat med grundutbildning av nya radioamatörer samt med vidareutbildning"
"- Jag skänker följande radiomaterial, för att det just ska kunna användas vid utbildning inom Sundsvalls Radioamatörer, samt användas i klubbens verksamhet. Radiomaterialet ska komma radioamatörerna till godo i SK3BG"
"- Med anledning av den höga QRM-nivå som drabbar många radioamatörer, så kan Sundsvalls Radioamatörer vidareutbilda radioamatörer i hur man kör amatörradio "REMOTE" och min önskan och förhoppning är att min gåva kan
bidra till just detta inom Sundsvalls Radioamatörer - VARSÅGOD!"

Anläggningen är redan i bruk och finns på SK3BG. Själva radioenheten står för närvarande uppkopplad i
SI9AM med en 3 elm beam tillkopplad. Den har varit i bruk under skarpt uppdrag på ARRL:s DX contest
som en kontrollstation och skall under klubbens Hemsödagar användas remote från Technichus i Härnösand för att som en magnet dra till sig uppmärksamhet från unga teknik sökande . Den kommer under
några timmar vara QRV med SA3BPG Markus samt SA3BRX Joel som skall försöka delge intresserade ungdom en inblick i vad amatörradio är.
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Hemsöfortet Weekendläger 3-5 maj 2013

Det första gänget på Havstoudd 2012
Det här glada gänget utgjorde starten för en av
SK3BG största satsningar när det gäller radiokörande och kul gemenskap sedan Åstölägrens dagar. Då var vi 23 st som hade en oförglömlig
weekend i vad som tidigare var ett av Sveriges
hemligaste ställen.
Nu är det dags för ett nytt läger den här gången
är datumet 3-5 Maj och nu är vi 30 st som skall
slå förra årets QSO mängd med marginal.

Toppen samt vara uppbärare av div tråd dipoler. Vi
kommer att ha div VHF antenner samt ett 80Mhz systerm körande. Vi arbetar just nu med att se till att det
finns ett Internet i bergrummet, hur stort och vilken
hastighet vi kan komma upp till är väl en senare fråga
då det inte är helt säker vilken leverantör som kommer att bli den bästa. Vi kommer att ha två remote
radios gående vi kommer att köra minst två kortvågsstationer dygnet runt. En del digitaltrafik kommer att
pågå detta också hela dygnet runt.

Vi börjar att samlas under fredag em för att vara
total styrka senare på kvällskvisten. Vi kommer
även att under Lördagen att vara QRV en kortare
tid på Technichus i Härnösand där vi kommer att
ställa upp klubbens nya fjärrkörningsradio som
kommer att vara uppkopplad till stationen som
kommer att finnas i fortet. Härnösand kommun
kommer att köra en en hänvisning via kommunens
hemsida. Vad det beträffar radioutrustningar och
antenner så arbetas det friskt i planeringsgruppen
på detta, en del är dock helt klart. Det blir en högmast på ca 25 M som kommer att ha en Beam i

Den viktiga maten sköts som vanligt av Lasse SM3ZBB
och skall vi utgå från förra gången och den menu jag
har sett så kommer den difinitift inte att bli sämren än
vi hade 2012.
Under denna helg kommer vi också att göra en del
försök på 50Mhz för att utröna täckningsområde man
kan förvänta sig, sambandsgruppen har börjat titta på
50Mhz då det gäller sambandsuppdrag och vill gärna
testa gränserna.
En del mindre arbetsuppdrag kommer att delas mellan deltagarna så det kommer att finnas tid delat
Forts se sid 4
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En spännande kväll med
en videopresentation av
Torsten SM3NFB över en
Expedition på COn CO under 2010. Ett av de mera
sökta objekten i IOTA systemet. Det var 24 OP som
tillsammans körde 18181
QSO under en dryg vecka.
Presenterat av en av deltagarna XV9TH/SM3NFB
Torsten.

Con Co Expedition 2010 PRESENTATION BY
XV9TH,TORSTEN (SM3NFB)
AND XYL,QUYNH HUONG
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Mellan radiokörande och andra uppdrag. Förhoppningsvis kommer alla att kunna deltaga i ett specialbesök på den mätstation som ligger nere vid Prästhushamn. Det finns ett videoklipp på svt play och programmet ”Hemliga rum” som kördes för ett tag sedan, passa på att uppdatera dig om vad som hände på
Hemsön under det kalla kriget.

Har du frågor eller annat som rör SK3BG:s satsning på Hemsön under Maj Kontakta SM3FJF Jörgen på
mail eller telefon. Det är naturligtvis tillåtet att ta med egen radioutrustning till lägret och i förekommande
fall egen antennutrustning, Det är dock begränsat med matarledningar från bergrummet och ut i fria luften. Vi försöker att använda 2M handstationer i den mån det går inomhus för internkommunikation, det
har visat sig fungera ganska hyggligt.
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ARRL Contest på SK3BG
Under helgen 2-3 Mars körde ett antal OP ARRL:s
DX Contest från SK3BG. Det var ett samlat gäng
som gick in för uppgiften med högt ställda förväntningar. Sen kan ju inte OP:s rå för vad solen hittar
på i form av K index och annat. Det var med andra
ord ganska så knapra konditioner under testen, speciellt om man skulle rikta sin verksamhet mot USA
vill säga. Åt andra hållet vare det öppet som ett

QO läste söndagens SSA bulletin även den fanns att
se på nätet
SM3GQP har gjort en övervakning hur antalet besökare skiftade på vår strimade utsändning under hela
helgen.

salsgolv, körde ett par VK stationer med signalrapporter som hör lokaltrafiken till. Nå det var ju åt
andra hållet vi skulle köra, det gick så där, vi hade
trott att 40m skulle vara ett av de bra banden såvi
hade satt upp en extra dipol som enbart skulle gå
med en TS850 och ett slutsteg på just 40m. Det
projektet höll inte, den stationen fick vara lyssningsradio för ev multisar. Det blev de vanliga banden som fick göra björnjobbet se resultatlistan senare.
Vi var inte många som jobbade den här contesten men det gick, vi var inte fler än vi kunde sova i lokalen mellan passen. Hela contesten bliv dessutom utlagd på nätet med en
strimad länk där alla kunde titta vad som
hände, vi tog bort ljudfilen så att det inte
skulle komma med något utbrott av otidigheter när någon station störde oss i våra försök
att bli världsmästare. Vilka var vi då? SM3FJF,
SM5SIC, SA3BPG, SM3LJA SA3BRX SM3UQO
det var 3FJF som höll ihop den tappra skaran
ända till slutet. Det kördes 342 QSO:n fördelade på 80/40/20/15/10M. Under de siste
timmarna under söndagen så kördes fortfarande en del QSO:n under tiden som SM3UQRX nr 1/2013
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Det här var den trafik som SM3GQP tog fram för att visa hur vår strimade video tittades på under lördag
och söndag inkl bulletinsändningen under söndag kväll. Läs Gullik kommentarer nedan.
”Den blå kurvan är trafiken ut från klubben under fredagskväll till lördag eftermiddag.
Det syns tydligt att trafiken ökar när länken om video utsändningen lades ut.
Man kan också se att folk stänger av "tittandet" när de går och lägger sig, dessutom verkar många ha varit upptagna med annat än amatörradio till fram emot lördag kväll.
Eller så har det helt sonika varit avstängt.
Det gröna verkar vara någon annan dator som genererar trafik, vad vet jag inte.
Noteras "hacket" i den undre bilden som är ett typiskt tisdagsmöte... :-)”
Det här var ett nytt sätt att sprida information över klubbens hemsida. Och det kommer mera. Under
Hemsödagarna kommer det att experimenteras mer om video sändningar den här gången från Havstoudd. Vi får hoppas att det kommer att finnas nog med bredband för att klara den saken. Klubben kommer att inköpa en egen webbbkamera som kommer att användas vid många fler tillfällen bla. Så kommer
bulletinen att läsas med live video på försök lite längre fram.
Tillbaka till contesten, det var jobbigt och soliga tider även lite stressigt, men det difinitivt en kul grej att
hålla på med. Sedan skulle det vara kul att någon gång träffa rätt när det gäller konditionerna så att vi
kan få en riktig pileup att jobba med, man kan inte få allt :-)
Vid textmaskinen
SM3UQO
Björn
Foto SM3FJF Jörgen
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KORTVÅGSSIDAN noteringar om HF av SM3EXM Erik
En riktig radioamatör kör CW i 150 takt och bara med länder på andra sidan jorden,
till sin hjälp har han en Kenwood TS-990 och ett ACOOM 2000A slutsteg på 2K,
Hur fixar man nu det ? Man kan börja som jag med att lyssna på månadstesten, ganska snabbt
så begriper man hur det går till:
Du skall köra så många SM stationer som möjligt på 40 och 80m, den hålls varje månad på den söndag
som är närmast den 15. ( sönd 14/4 ) . Man börjar kl. 14.00 UTC med
SSB och kör en timme. Kl 15.15 UTC med CW en timme.
UTC = Svensk tid - 1. Sommartid – 2 tim.
Börja med att köra SSB, det är fullt tillåtet att bara köra ena delen, SSB
med frekvenser 3650-3750 kHz och 7060-7130 kHz
Du anropar med ”CQ månadstest” svar ”SM3EXM”, du svarar ”SM3ditt
call 59 nr: 1 i JP82PJ” kom, och får som svar SM3EXM 59 nr: 1 i
JP82PJ tack o lycka till.
Nr: är ett löpnummer som stegas upp med ett efter varje QSO, JP82PJ
är din locator.
GOOGLA på ”Find your QTH locator” jag tog den “with GOOGLE
maps. Klicka på kartan där du bor.
För att logga dina QSO kan du använda Log4u som du finner på
SK3BG:s hemsida, i vänstra hörnet
”SM3CER Contest service. / Downloads (till vänster under Home),
scrolla ner på sidan.
Mer om MT hittar du på sidan 42 i Trafikhandbok 2012.
Om du vill lyssna på långsam ”lokal CW” föreslås du att gå in på Hemsidan ”www.socwa.se” Vi som kör ”SOCWA”, kör långsamt, anpassar oss alltid till motstation och varje
QSO är mer än 10 min långt. Frekvenser hittar du på hemsidan, de flesta stationer går in starkt.
Om du vill lyssna till snabb ”lokal CW” så kan du ratta in 3534 kHz någon lör. eller sönd. vid 09.00 g.o.t 1
timme. Då SM3EVR / Tord kör livet ur någon CW-kompis i veckans CW övning.
Vad behöver du för grejer ? Absolut inget märkvärdigt. En transiever med 10 watt och en trådantenn. Du
hittar massor med förslag på nätet. Du kan börja med en ant. för ett band.
det viktiga är att komma i gång.
Vill du lyssna till SSB godmorgonprat så hittar du ”Gomorronringen på 3638,5 Khz i stort sett varje morgon, det är bara att hojta till så blir du hjälpt till ett QSO, en bra väg till att köra alla Svenska län. När du
kört dom kan du ansöka om ett diplom” WASA”, regler hittar du på SSA:s hemsida.
Vi hörs på MT, på SOCWA eller Gomorronringen.
SM3EXM / Erik.
Det skall förhoppningsvis blir mera från Erik där han skall komma med tipps och trixs och annat som rör
det rena och härliga HF trafiken. Erik har mer eller mindre lovat att försöka hålla en HF sida löpande i
QRX framgent.
Anm Red
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AMATÖRRADIONS
DAG Den 6 Juni.
Klubbens MRC uppställd vid
Storgatan. Bilder fån 2012 års
visning
Kallt väder gjorde inte dagen
gladare trots solen sken, vinden
var isande kallt var det. Hoppas
att årets visning kommer att bli
varmare.

Den 6:e juni blir dagen, då vi
gemensamt inom distriktet går
ut på gator och torg, för att visa
upp vår hobby och för att rekrytera nya medlemmar.
Amatörradions Dag inrättades
ursprungligen av IARU och man
har försökt att samordna aktiviteten globalt. Som i år infaller
den 18 april. Något för tidigt för
oss här uppe i norr kanske.
Inom Sverige har SSA försökt
samordna dagen inom landet
utan att lyckas. Nu ska vi åtminstone försöka hålla en gemensam dag inom Distrikt 3.
Den 6:e juni är ”Föreningarnas Dag” och även Sveriges nationaldag. Då kan vi förvänta oss att
mycket folk är i rörelse, för att ta del av lokala aktiviteter på denna helglediga dag.
För tionde året i rad, gör SK3BG en satsning på att informera om amatörradio. I år blir det på Nationaldagen, som också är ”Föreningarnas Dag” i Sverige.
SK3BG ställer ut i centrum på Storgatan (plats ej bestämd). Vi kommer att montera upp vår MRC vagn
samt ev. utställningstält med radioutrustning och antenner. Vi har broschyrmateriel, rollups, tidningen
QTC m.m.
I år kommer vi att kunna köra radio från våran plats på Storgatan, det beror på att klubben i dag har tillgång till en Remote Controll radio station. Det är en gåva från SM3RL med det uttalade användningsändamålet att kunna köra radio remote från klubben samt att delge alla hur detta går till. Vi kommer naturligtvis att köra lite FM trafik. Det kan kanske gå att ha MOLOS 2 vid Storgatan också men det beror på
om den har kommit ned till Sundsvall efter sin RSÖ övning uppe i Piteå trakten.
Vi finns på plats mellan
11.00 – 16.00
Vi kommer att behöva operatörer till både
HF-, VHF- och digitaltrafik
Samordnare
SM3ESX/Christer SM3FJF/Jörgen
SM3MEH Tomas
QRX nr 1/2013
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Klubbtidningen QRX

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

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.

Tisdag 12 Mars

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

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
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Tisdag 19 Mars

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

Kommer att deltaga antingen i lokalen eller via Skype, vi kommer att försöka köra programmet via
webben med live kamera.
Det kommer även att pratas lite om D-star system.
Klubbvärd SM3EFS
Tisdag 23 April

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
Ikväll blir det referat från SSA:s årsmöte som hölls i
Eskilstuna.
Vidare eftersnack från vårt eget årsmöte som hölls
veckan före.

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

3-5 maj SF3HF på Hemsöfästning se separat inbjudan och program
Tisdag 7 Maj

Klubbvärd SM3ESX
Tisdag 2 April
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.

En kväll som går i SF3HF tecken, bilder samt berättelser hur blev det den här gången. Hur många
QSO:n blev det och hur var maten? Deltagare på
träffen visar sina bilder tillsammans med SM3FJF
Jörgens arkiv.
Klubbvärd SM3FJF
Tisdag 14 Maj Kvartalsmöte

Klubbvärd SM3UQO
Tisdag 9 April
HDMI Dongel, en kul grej. SM3LDP Markku håller
ett litet fördrag om denna elektronik fylld lilla plastbit.
Klubbvärd SM3ESX

Nu har Du chansen igen. Vi lyssnar på Dina idéer
och synpunkter, men vi behöver Dig också som
bollplank för våra tankar och förslag. Vi är lyhörda
och vill försöka anpassa verksamheten, så att den
passar så många som möjligt.

Kommer Du?
Klubbvärd Styrelsen

Tisdag 16 Aptil
Kvällen kommer att gå i repeiter system. Vi kommer
att få inblick i den nya repeiterkarta som finns att
hämta på SSA:s hemsida. Det kommer att pratas
om subtoner och annat nytt i repeitervärlden.
SA3BIB Johan som är SM3 repeiteransvarig
QRX nr 1/2013

SM3UQO

Sön 19 Maj Portabeltesten våromgången
Nu satsar vi i Sundsvallsklubben igen
11

Tisdag 11Juni

Portabeltesten våromgången

Säsongsavslutning vi grillar korv och tar en fika med
Nu satsar vi i Sundsvallsklubben igen och vi är som kakor och bulle. Det kommer att vara ett referat från
Amatörradions dag den 6 Juni.
vanligt placerade på Björkön hos SM3CWE fritids
QTH. Senaste årets portabeltest blev ju inte så så
Klubbvärd SM3ESX
där välbesökt , och inte kördes det så många
QSO:n o testen heller. Hoppas på bättre tag den
här våromgången.
Söndagen den 19 maj
kl. 07.00-11.00 UTC.
Regler hittar du på:
www.sk3bg.se/contest
GRATTIS TILL SIGNALEN!

Tisdag 21 Maj
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 28 Maj
Föredrag om CON CO IOTA Expeditionen
Torsten SM3NPF häller ett fördrag om IOTA

Så har SK3BG med hjälp av sina
två heltidsanställda lärare
SM3FJF Jörgen samt SM3ESX
Christer igen tagit fram en ny
kull radioamatörer.

Se artikel på sidan
SA3CFL Olaf Hermansson, Alnö
SA3CFO Michael Öberg, Hudiksvall
SA3CFT Anders Larsson, Bollnäs
SA3CFY Ulf Rygaard, Gävle
SA3CFZ Daniel Karlsson, Bollnäs

Klubbvärd SM3FJF

Tisdag 4 Juni

Vid pressläggningen sakades det två signaler nämliFörberedelser för amatörradions dag på Torget i
gen
Sundsvall. Vi kommer att prata om teknik som skall
Henrik Olofsson, Alnö
användas bla. Remote controll av radiosystem.
Anders Olofsson, Alnö
De får sina signaler inom de närmsta dagarna.

Klubbvärd SM3MEH

Stort grattis från alla i klubben

Torsdag 6 Juni
Sveriges nationaldag 6 Juni firar vi med att visa
amatörradio på Torget i Sundsvall.
Se sidan 8
Sambandssektionen SM3MEH
QRX nr 1/2013
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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
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 1/2013
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Mycket bra nybörjarstation
Icom IC-751 + Icom Nätagg PS-30
BUDGIVNING, lägsta bud 2700:Skriftligt eller telefonbud lämnas till SM3FJF Jörgen
Säljare är SI9AM.
För mer information kontakta SM3FJF Jörgen, tel 070-394 17 45

SPECIFICATIONS se rigpix.com

Säljes
Före detta militär fackverksmast 30 meter, FMV-ELEKTRO M77:24/83, 1983-02-01.
Masten består av en bottendel och nio mastsektioner, vardera 3 m. Komplett instruktionsbok 26
sidor medföljer.
Pris 9500 kronor. Masten är nermonterad och ligger på marken. Köparen ordnar och står för
fraktkostnaderna.
Mer info ring SM3FJF/Jörgen på mobiltelefon 070-394 17 45

Remote rig system till salu på BUDGIVNING
RRC-1258MkII Ny aldrig använd är till salu.
Säljare är SI9AM och försäljningen skall ske
med anbudsförfarande. Lägsta pris 2500:Anbud kan lämnas på telefon eller mail till
Lars SM3CVM sm3cvm@ssa.se tel 06385009
Alt.
Jörgen Norrmén 070-394 1745 eller på mail
sm3fjf@ssa.se
Sista anbudsdag är 12 April.
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Lite från SI9AM
INFO FRÅN SI9AM
Syftet med SI9AM, King Chulalongkorn Memorial
Amateur Radio Society in Ragunda, Sweden är, att
kunna erbjuda sändaramatörer, som besöker den
Thailändska paviljongen, att på plats kunna köra
radio med specialsignalen SI9AM.
Resumé vintern 2013
Nya datorer
2 nya stationära datorer byggdes ihop i början av
januari och de 10 år gamla datorerna
”pensionerades”.
ON-besök på SI9AM
Belgian Amateur Radio ON4JW, ON5RZ, ON7DS,
goes SI9AM WINTER DX´PEDITION, UTANEDE,
SWEDEN 01/23/2013 – 01/28/2013 Latitude N
62´57´15´ Longitude E 16´40´22´
Den texten har grabbarna tryckt på sina tröjor inför
sitt besök i Utanede i januari 2013. För 3:a året i
rad så väljer ON5RZ/Raf, och ON7DS/Dirk att åter
komma till Utanede och för första gången deltog
ON4JW/Jean, för att på plats uppleva svensk vinter
och samtidigt få aktivera SI9AM. I år hann de också
med att besökta Sollefteå och utsikten ifrån Hallstaberget. Webbsändning från contesten kunde följas
via en specialuppsatt webbsida.

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 SM3ESX Christer och SM3FJF/Jörgen
Välkommen till SI9AM
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.

Kommande aktiviteter:
Lördag den 13 april kl 11.00 håller SI9AM Årsmöte i
restaurangen på Holmstagården.
Torsdag den 9 maj är det Aktivitetsdag med service
och underhåll av radioutrustning och antenner
Under helgen 25-26 maj räknar SI9AM med att vara
QRV under CQ WPX CW Contest
19 juli Öppet Hus i samband med King Chulalongkorn Memorial Day i Thailänska paviljongen.
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 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 internetuppkoppling för loggning. I antennparken finns bl. a. JPTribander 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
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.
QRX nr 1/2013
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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 1/2013
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