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— Det bästa jag varit med om! Jag anmäler mig redan idag för 

nästa weekendläger! 

Besökarnas kommentarer var mycket positiva, sedan de besökt 

Sundsvalls Radioamatörers, SK3BG, weekendläger på Hemsön vid 

Ångermanälvens utlopp till Bottenhavet. Det var andra gången 

Sundsvalls Radioamatörer arrangerade weekendlägret i berg-

rumsanläggningen Havstoudd, som utgör en enhet som ingår i 

de tre bergrumsanläggningarna som är Hemsö Fästning. Hemsön 

ingår i IOTA med beteckningen EU-087. En arbetsgrupp bestående 

av ett 10-tal medlemmar i SK3BG arbetade före, under och efter, 

för att få allt att fungera in i minsta detalj.

SF3HF – Weekendläger med mersmak!
Av SM3FJF, Jörgen Norrmén

Stationer i SM
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Weekendlägret för 30 personer blev tidigt fullbokat. För att bereda möj-
lighet för så många som möjligt att besöka bergrumsanläggningarna ord-
nades ett öppet hus under lördagen den 4 maj. 

40 besökande radioamatörer med familjemedlemmar tog då chansen 
och hörsammade inbjudan, varav 21 radioamatörer kom från FURA, 
Föreningen Umeå Radioamatörer, SK2AT.

Detaljplanerat weekendprojekt

För att klara av all logistik hade gänget från SK3BG, under projektledning 
av Jörgen Norrmén, SM3FJF, planerat allt – in i minsta detalj. Köks-
gruppen i bergrumsköket bestod av Mästerkocken Lasse SM3ZBB, som 
mycket noggrant hade gjort en inköpslista på 5 A4-sidor (tättskriven). 
Lasse komponerade en riktigt smakfull ”International Radio Menu”. Till 
sin hjälp i köket kom Ann-Sofi e SM5XXC, Ingvar SM3GFN och Sten 

SM3NXS. Teknikgruppen under ledning av Björn SM3UQO, hade 
monterat upp en mastvagn med en 3el beam, dipolantenner, 2 vertika-
lantenner samt VHF-antenner. Till sin hjälp i planeringen bidrog Pelle 
SA3AWT, Andreas SA3CAC, Lars SM3KYH och Classe SM3GSK. IT-
gruppen under ledning av Håkan SA3BDR och Lennart SM3EFS såg 
till att vi hade två trådlösa Internetförbindelser inne i bergrummet samt 
höjdaren inom teknik för denna weekend, att kunna köra rotorn till 3 el-
beamen via en remote-anläggning, eftersom det var helt uteslutet att få 
ner en rotorkabel i bergrummet. Logiansvarig var Pelle SA3AWT.

SM3EFS/Lennart och SA3AWT/Pelle med antennförberedelser av en FB-33 samt 
fästpunkter för dipolantenner.

SM3EFS/Lennart och SA3BDR/Håkan, kabeldragning för att möjliggöra Internet 
nere i bergrummet.


SM3GFN/Ingvar förbereder frukost.


SM3NXS/Sten och SM3ZBB/Lars förbereder 
serveringen av söndagslunchen.


Den internationella matsedeln.
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Gästdeltagare från Belgien

Direkt efter weekendlägret i maj 2012 kom det ett mail från Alfons 
ON4AWT, där han önskade delta vid 2013 års weekendläger. Svaret 
skickades omgående – att han var hjärtligt välkommen att vara en av 
de 30 deltagarna. Här ett utdrag i hans tackbrev till projektledaren Jör-
gen SM3FJF och alla andra deltagare från SK3BG: (Brevet översatt från 
engelska.)

”Jag skriver detta mejl vid bordet på SI9AM, och jag inser hur lycklig 

jag är, när jag i januari för två år sedan lärde känna SK3BG och SI9AM. 
Varje år sedan dess har jag och min fru kommit till Sverige i vår husvagn, 
både på vintern och/eller sommaren, när vi haft semester. Därför vill jag 
framföra ett stort tack till er alla (lista med en mängd namngivna radioa-
matörer i SK3BG). Tack för er gästfrihet, det fantastiska veckoslutet och 
den här underbara upplevelsen.
(Al)Fons Wittoeck ON4AWT”

SSA:s Ungdomssatsning

Projektledaren Jörgen SM3FJF, såg tidigt till att 4 av de 30 bokade platser 
skulle reserveras för SSA:s ungdomssatsning. Yngst var radiointresserade 
Jonathan Åberg 13 år, som bjudits in för att få ta del av amatörradiohob-
byn. Markus SA3BPG, Joel SA3BRX samt Mikael SA3CFO var ungdo-
marna som redan nu kände mycket stor mersmak för nästa weekendläger. 
Synd bara att ett år går så sakta kommenterade de. Jörgen kontrade med 
att säga, vi har många härliga radioarrangemang innan dess.

Amatörradio kördes från 4 radiorum

De fyra radiorummen kallades för Kaptensrummet, Löjtnantsrummet, 
Fänriksrummet och Telefonrummet. Det kördes 1604 QSO:n förde-
lade från 3,5 MHZ upp till 145 MHz, CW, SSB, AM, FM, RTTY och 
PSK31. På 80- och 40-metersbanden fi ck arrangörerna lov att sätta in 
dubbla radiostationer för att hinna med alla som vill ha förbindelse med 
weekendlägret. QSL via Sten SM3NXS.

”Amatörradios dag” på Technichus i Härnösand

Samtidigt som weekendlägret pågick på Hemsön, genomförde Sunds-

SA3CFO/Mikael från Hudiksvall kör sina först SF3HF QSOn på 80 meter. SF3HF-deltagaren Jonathan Åberg, tillsammans med dagsbesökarna Isabell 
Melander och Anita Åberg.

Bröderna SM3WEH/Andreas och SM3XZF/Fredrik tar en paus. Guiden Jonas Oskarsson, Hemsö Fästning.

Två av gästbesökarna under öppet hus, lördagen den 4 maj.
SA3CAT/Owe och SM3SJN/Kent
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Havstoudd där SK3BG med deras allt i allo Jörgen SM3FJF tog emot 
oss och gav en snabb introduktion hur SF3HF hamnade i just detta berg. 
Kaff e var beställt och smakade nu förträffl  igt! Allmän vandring runt de 
olika rummen! Impad blev vi av att de hade 4 rum med radiostationer 
körande på olika moder! … för att inte säga om den mobila mastvagnen 
man kunde studera på bergets topp. Runt 17.00 återvände trötta men 
glada furister medelst vändande färja till fastlandet. Tack Per SM2LIY 
som kom med idén och tack till Olle SM2DCU som samordnade lo-
gistiken! Många fotografer bör ge en klubbkväll i höst med bilder från 
dagen! 73/Rune SM2EKA.

Avslutningsvis vill vi från Sundsvalls Radioamatörer rikta ett stort 
och varmt TACK till Kikki och Christer Sefbom, Hemsö Fästning. 
TACK vare eran härliga känsla för amatörradio, gjorde ni det åter 
igen möjligt för oss att arrangera detta fantastiska weekendläger.

//
Vid pennan
Jörgen SM3FJF

valls Radioamatörer, under lördagen den 4 maj, en demonstration av 
amatörradio på Technichus i Härnösand. Technichus är ett science cen-
ter, ett aktivitetshus med teknik och naturvetenskap som tema. SK3BG:s 
ordförande Christer SM3ESX organiserade hela amatörradioutställning-
en. Till sin hjälp deltog ungdomarna Markus SA3BPG, Joel SA3BRX 
samt Mikael SA3CFO, där ungdomarna demonstrerade och körde ama-
törradio, med signalen SK3BG, via Internet med en remoteanläggning i 
förbindelse till klubblokalen i Sundsvall.

Citat från FURA:s hemsida

Upp och väckte tuppen (SM2JDU). Upp strax före tuppen (SM2DCU, 
SM2EKA med fl era).

Sol, vacker morgon! Mot Hemsön och forten och SK3BGs fi eldday. 
Kl 10.30 färjades de förväntningsfulla, i 6 bilar, över till Hemsön. En 
grönklädd Johan Oskarsson tog emot oss och guidade oss med humor 
och fi ness genom det kalla krigets reliker på fortet Storråberget! I Under-
offi  cerssalen serverades god kycklingfi lé inbakad med skivad gris och god 
saltkrispig oskalad med synnerligen god potatis! Efter ytterligare guid-
ning avgick bilkortegen över ön till det något mindre men nyare fortet 




