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SUMMERING AV VINTERPROGRAMMET
Välkommen till
vinternumret av
QRX
I år påbörjar
SK3BG
sitt
58:e verksamhetsår. Två av
våra kubbmedlemmar har varit med sedan starten den 23 november 1945, det är SM3AU/Olle och
SM3AF/Sten, som naturligtvis är - Hedersmedlemmar.
Vi hoppas att det nya året startat bra. Vi har haft
en händelserik höst/vinter på klubben, med ett
mycket varierande programutbud, med olika teman under alla träffkvällar.

examinerades
SM2YDU/Sanna
och
SM3YDV/Lars blev godkända för klass 2.
SM3YDW/Hans lade av två prov och blev godkänd för klass 1. Vi säger Grattis till certifikaten
och välkommen till en underbar hobby.
SM3CWE/Owe var provförrättare, SM3ESX/
Christer och SM3FJF/Jörgen var lärare.
Höstens VHF tester har bidragit till en ökad
klubbaktivitet på 2 meter som åter gett SK3BG
en plats i resultatlistorna. Visserligen är det
mycket blygsamma placeringar, men det kommer att gå bättre när de nuvarande vertikala dipolerna byts ut mot beamarna som väntar på att
monteras.

Aktiviteten har därmed höjts och i klubbens gästbok för år 2002 hittar vi 700 namn och då vet vi
att alla inte skrivit in sig vid de olika träffkvällarna.
TACK FÖR ATT NI STÄLLER UPP
OCH KOMMER TILL KLUBBEN
PÅ TRÄFFKVÄLLARNA.
På klubbens hemsida har vi till dags dato haft ca
71.000 besökare (ca 57.000 år 2002 och
ca 40.000 år 2001). SM3CER Contest Service har
till dags dato haft ca 249.000 besökare
(ca 166.000 år 2002 och ca 99.000 år 2001)
Fantastiskt! Vi tackar Janne för engagemanget
för hemsidorna , även Janne är hedersmedlem.
Söndagen den 1 december avslutades klubbens
weekendutbildning. Tre nya sändareamatörer
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Bild från Lilla Julaftonsfirandet på SK3BG.

Lilla Julaftonen besöktes av 26 klubb- och familjemedlemmar. Kvällen startade med glögg och
pepparkakor. Vid kaffet och lussekatterna hälsade vår ordförande SM3ESX/Christer alla hjärtligt välkomna samtidigt som han berättade att vi
(Forts. på sidan 2)
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denna höst fått 6 nya klubbmedlemmar. Som
vanligt fanns ett stort lotteribord. Lotteriringarna
blev mycket snabbt uppköpta. Första pris var en
Sony digitalkamera. SM3FWT/Hans blev en av
de lyckliga vinnarna denna kväll.

till SM3LIV/Ulla.
Email: sm3liv@svessa.se
Ett tips när Du tar hem pdf-filer. Finns alternativet ”Skriv ut som bild” i utskriftsfunktionen,
prova det om Du har problem vid utskrift av bilder och teckensnitt etc.
QRX-bladets framtida existens beror på om
någon/några av våra klubbmedlemmar frivilligt
kan ta på sig att trycka detta blad. För den/de
som tar på sig ansvaret att någon gång bidra
med en ”klubbtryckning” kan det
vara skönt att veta att upplagan är
ca 100 ex och på 8-10 A4 sidor.
Du som har möjlighet att hjälpa till
med tryckningen, kontakta
SM3LIV/Ulla eller SM3FJF/
Jörgen snarast på telefon 060313 25 eller 070 - 394 17 45.
I skrivande stund vet vi inte vem
som kommer att trycka detta nummer av QRX.
Förutom detta nummer behöver vi hjälp med
resterande nummer under år 2003. Kan Du som
läser detta hjälpa oss eller förmedla så att något
av kommande nummer av QRX kan kopieras.

SM3FWT/Hans blev den lycklige vinnaren
av digitalkameran.

Ett stort varmt TACK till SM3DVO/Nisse på
3DATA som bidrog med många lotterivinster,
samt ett varmt TACK till övriga bidragsgivare.
Utan era bidrag skulle denna kväll inte få en sådan fin inramning.
Sedvanligt visades "pappers-TV". Det var
SM3GBA/Sven-Erik som visade klassiska tecknade super-8 filmer.
Kvällen avslutades traditionsenligt med att
SM3CWE/Owe svingade auktionsklubban och
auktionsgodset hittade nya lyckliga radioägare.
Vilken härlig klubbkväll.
Mellandagsmeetinget samlade detta år bara ett
fåtal klubbmedlemmar.
På klubbens hemsida www.sk3bg.se kan du
hämta hem klubbtidningen som en pdf-fil.
Det betyder att du tar hem den i originalutförande d.v.s. i färg och med alla bilder. Har Du synpunkter på pdf-filen etc hör gärna av Dig direkt
QRX nr 1/2003, 2003-01-06, SM3LIV och SM3FJF

QRX nr 2/2003 kommer att tryckas i mitten av
april. Manusstopp är den 1 april 2003.

DIN E-MAILADRESS
Styrelsen vill ibland ge
Dig, som klubbmedlem,
den senaste informationen. Många av Er når vi
via SK3BG-nytt efter
”bullen” på söndagskvällarna, men inte alla. Det
kan vara ändringar i programmet eller kanske en
önskan om hjälp med något i klubblokalen.
Vi behöver därför Din e-mailadress.
Skicka ett mail till sm3liv@svessa.se så kommer Du fortsättningsvis att få fortlöpande information från styrelsen i SK3BG. Du som redan nu
får information behöver inte skicka något mail till
mig.
73 de SM3LIV/Ulla
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HÄR FINNS VI

Tis 28 jan
QSL-SORTERING
Vi sorterar inkomna QSL-kort. Kaffebryggen står
på hela kvällen.
Klubbvärd: SM3ESX/Christer
Tis 4 febr
VHF-TEST
Vi fortsätter att köra VHF-test
från klubben. För Dig som är
hemma finns möjlighet att köra
SK3BG även på FM. Vi lyssnar
vid tre tillfällen, kl 20.00-20.05,
21.00-21.05 och 22.00-22.05 på
145.550 MHz. Det vi behöver är
Din QRA-locator. Har Du inte
den, kontakta SM3HFD/Håkan
så ordnar det sig.
Klubbvärd: SM3UQO/Björn

VINTER– och VÅRPROGRAMMET
Om inte annat anges träffas vi i vår klubblokal
som ligger på Paviljongvägen 11 i Sidsjön.
Under alla träffkvällar serveras kaffe och bröd
alternativt läsk och bröd till ett självkostnadspris
av endast 20 kronor.
OBS Nytt pris från år 2003 !!!
Tis 14 jan
NÖDSITUATION/SAMBAND
Ny temaserie under våren 2003.
Del I av IV. Hur sätter vi ihop en
nödsändare? Vad är en bra nödantenn? Klarar vi av att förmedla meddelanden? etc… Det är några av de
frågor som vi fördjupar oss i. Denna
träffkväll hålls av SM3LDP/
Markku. Målsättningen är att vi den
18 maj 2003 skall vara med i SSA:s
portabeltest.
Klubbvärd: SM3GSK/Classe
Tis 21 jan
WRTC 2002
På begäran från klubbmedlemmar som inte kunde närvara vid höstens SM3-möte kommer SM3CER/Janne åter
igen att berätta och visa bildspelet från WRTC 2002 i Helsingfors, där 52 olika lag från
hela världen tävlade i radioamatörernas OS-tävling.
Klubbvärd: SM3CER/Janne
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Tis 11 febr NÖDSITUATION/SAMBAND
Del II av IV. Hur sätter vi ihop en nödsändare? Vad är en bra nödantenn? Klarar vi av att förmedla meddelanden?
etc… Det är några av de frågor som vi
fördjupar oss i. Denna träffkväll hålls av
SM3CWE/Owe. Målsättningen är att vi
den 18 maj 2003 skall vara med i SSA:s
portabeltest.
Klubbvärd: SM3XGM/Mikael
Tis 18 febr "LABB-BÄNKSDEMO"
Hur använder vi mätinstrumenten på klubbens
labb-bänk. Denna kväll visar SM3GSK/Classe
och SM3XGM/Mikael funktionaliteten hos mätutrustningen. En intressant afton inför vårens
satsning på byggnation av nödsändare etc.
Klubbvärd: SM3GSK/Classe
Tis 25 febr

QSL-SORTERING
SAMT
INFO OM SNOW RALLY 2003
Vi sorterar inkomna QSL-kort, dessutom får vi
information om det kommande sambandsuppdraget på SNOW RALLY i Östersund. Kaffebryggen står på hela kvällen.
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen
Fre 28 febr - Lör 1 mars
SNOW RALLY SWEDEN 2003
Snow Rally Sweden är
förlagd till Östersund
med omnejd.
Se separat artikel på
sidan 8.
(Forts. på sidan 4)
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Tis 4 mars VHF-TEST
Vi fortsätter att köra VHF-test från klubben. För
Dig som är hemma finns möjlighet att köra
SK3BG även på FM. Vi lyssnar vid tre tillfällen, kl
20.00-20.05, 21.00-21.05 och 22.00-22.05 på
145.550 MHz. Det vi behöver är Din QRA-locator.
Har Du inte den, kontakta SM3HFD/Håkan så
ordnar det sig.
Klubbvärd: SM3RMR/Björn
Tis 11 mars TRAFIKSÄKERHET OCH
IT I BILEN
SM3FJF/Jörgen berättar bland annat om bilens
inre säkerhet, krockvåld, försök med hastighetspåminnare och framtidens navigeringssystem i bilarna.
Klubbvärd:
SM3FJF/Jörgen
Tis 18 mars SK3BG:s ÅRSMÖTE
Se separat kallelse på sidan 5.
Klubbvärd: SM3ESX/Christer
Tis 25 mars QSL-SORTERING
Vi sorterar inkomna QSL-kort. Kaffebryggen står
på hela kvällen.
Klubbvärd: SM3CER/Janne
Tis 1 april

VHF-TEST
Vi fortsätter att köra VHF-test från
klubben. För Dig som är hemma
finns möjlighet att köra SK3BG
även på FM. Vi lyssnar vid tre tillfällen, kl 20.00-20.05, 21.00-21.05
och 22.00-22.05 på 145.550 MHz.
Det vi behöver är Din QRA-locator.
Har Du inte den, kontakta
SM3HFD/Håkan så ordnar det
sig.
Klubbvärd: SM3UQO/Björn
Lör 5 april SM3-MÖTE
Vi träffas i Gävle. Se kallelse på sidan 9.

Tis 8 april
NÖDSITUATION/SAMBAND
Del III av IV. Iordningställande av klubbens
QRP-väska. Klubben förfogar över en Ten Tec
Argonaut transceiver 509, ca 3 W för CW/SSB,
från 3,5—28 MHz. QRP-väskan skall utrustas
med telegrafinyckel, mikrofon, antenn, feeder,
SWR-instrument och nätaggregat.
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Denna träffkväll hålls av SM3ESX/
Christer och SM3CWE/Owe. Målsättningen är att vi den 18 maj 2003
skall vara med i SSA:s portabeltest.
Efter portabeltesten kan klubbmedlemmar låna (korttidsuthyrning) den
nya QRP-väskan.
Klubbvärd: SM3XGM/Mikael
Lör 12 april SI9AM:s ÅRSMÖTE
SI9AM håller årsmöte på Holmsta Gård i
Utanede.
Tis 15 april BOATANCHOR-EVENING
"Boatanchor" is amateur
radio slang for heavy old
tube radio equipment.
Originally derogatory, the
term is now used affectionately. Seeing an old set
working like new after
careful repair, cleaning, and alignment gives one
great satisfaction.
Vi börjar denna nostalgikväll med att titta på ett
inslag ur programmet ”Landet Runt” som visade
hur samlarintresset startade för en radioamatör.
Sedan är det dags för klubbens medlemmar att
visa
upp
sina
rariteter.
Kontakta
SM3ESX/Christer om Du vill ta med och visa
något denna kväll.
Klubbvärd: SM3ESX/Christer
Tis 22 april DATASÄKERHET
ELLER VAD GJORDE
MØRPHEUS I KOMODEN?
SM3GQP/Gullik berättar om datasäkerhet på
Internet, med bl a ett fall som han kallar
Mørpheus i komoden. Gullik refererar till ett antal
brott som han jobbat med. En helintressant afton.
Klubbvärd: SM3RMR/Björn
Tis 29 april RAPPORT FRÅN SSA:s
ÅRSMÖTE I GÖTEBORG
samt QSL-SORTERING
Rapport från SSA:s årsmöte i Göteborg.
SM3CWE/Owe och SM3FJF/Jörgen
berättar om utställningarna, föredragen
och årsmötesförhandlingarna därefter
sorterar vi QSL-kort.
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen
(Forts. på sidan 5)
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Tis 6 maj

Tis 13 maj

VHF-TEST
Vi fortsätter att köra VHFtest från klubben. För Dig
som är hemma finns möjlighet att köra SK3BG
även på FM. Vi lyssnar vid
tre tillfällen, kl 20.0020.05, 21.00-21.05 och
22.00-22.05 på 145.550
MHz. Det vi behöver är Din
QRA-locator. Har Du inte
den, kontakta SM3HFD/
Håkan så ordnar det sig.
Klubbvärd: S M 3 G S K /
Classe
NÖDSITUATION/
SAMBAND

Del IV av IV.
Mer info i QRX nr 2/2003.
Klubbvärd: SM3CER/Janne
Sön 18 maj SSA:s PORTABELTEST
Nu kommer vår QRP-väska till användning. Vi
deltar i SSA:s portabeltest som pågår mellan
07.00—11.00 GMT. Mer info i QRX nr 2/2003.
Klubbvärd: SM3UQO/Björn

Tis 20 maj KVARTALSMÖTE
Nu har Du återigen möjlighet att tycka till. Vi behöver Dina synpunkter och idéer och vi behöver
Dig 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: SM3ESX/Christer
Tis 27 maj QSL-SORTERING
Vi sorterar inkomna QSL-kort. Kaffebryggen står på hela kvällen.
Klubbvärd: SM3XGM/Mikael
Tis 3 juni
VHF-TEST
Vi fortsätter att köra VHF-test från klubben. För
Dig som är hemma finns möjlighet att köra
SK3BG även på FM. Vi lyssnar vid tre tillfällen, kl
20.00-20.05, 21.00-21.05 och 22.00-22.05 på
145.550 MHz. Det vi behöver är Din QRA-locator.
Har Du inte den, kontakta SM3HFD/Håkan så
ordnar det sig.
Klubbvärd: SM3RMR/Björn
Tis 10 juni SÄSONGSAVSLUTNING
Vi avslutar säsongen med korvgrillning och trevlig samvaro i klubblokalen.
Klubbvärd: SM3GSK/Classe

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2003
Sundsvalls Radioamatörer, SK3BG, kallar härmed till årsmöte:
Datum:

Tisdagen den 18 mars 2003

Tid:

Klockan 19.30

Plats:

Klubblokalen, Sidsjön, Sundsvall

Program:

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Fika och trevlig gemenskap.

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR STYRELSEN!

QRX nr 1/2003, 2003-01-06, SM3LIV och SM3FJF
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TACK FÖR ATT DU HÄMTAR HEM TIDNINGEN PÅ NÄTET
Följande medlemmar hämtar själv hem tidningen
direkt från SK3BG:s hemsida.
Styrelsen framför sitt varma TACK.
På detta sätt sparar vi kostnaden för kuvert och
frankering.
SM0AGD/Erik,
SM3ACS/Hans,
SM3AF/Sten,
SM3AJW/Göran,
SM3BCS/Eskil,
SM3BJV/Gunnar,
SM3CER/Janne,
SM3CWE/Owe,
SM3CXS/Jörgen,
SM3DVN/Gunnar,
SM3DXC/Bengt,

SM3DMP/Thomas,
SM3DVO/Nisse,
SM3EFS/Lennart,

MEDLEMSAVGIFTEN
ÅR 2003

I skrivande stund har 82 radioamatörer betalt in medlemsavgiften för år
2003, vilket vi
tackar för.
Avgiften för år
2003 är enligt
beslut på föregående årsmöte höjd till
200 kronor för fullt betalande
medlemmar och 100 kronor
för studerande/värnpliktiga.

Klubbens postgiro
är

79 16 23-2

SM3ESX/Christer, SM3ETC/Jan,
SM3EVR/Tord,
SM3FJF/Jörgen,
SM3FWT/Hans,
SM3FXL/Gunnar,
SM3GBA/Sven-Erik, SM3GSK/Classe,
SM3HEH/Lars,
SM3HFD/Håkan,
SM3HLL/Bertil,
SM3ICP/Ulf,
SM3IEH/Lennart, SM3IEK/Kenneth,
SM3JBS/Sven,
SM3JQU/Per O,
SM3KDY/Mats,
SM3KYH/Lars,
SM3LIV/Ulla,
SM3MIZ/Jorma,
SM3MXC/Jan,
SM3MQF/Curt,
SM3NSK/Patrik,
SM3NXS/Sten,
SM3OAU/Lars,
SM3SGX/Bengt,
SM3RMR/Björn,
SM3TGL/José,
SM3UQO/Björn,
SM3UQS/Mats,
SM3VAQ/Inger,
SM3WSV/Erik.

NÅGOT STORT
PÅ GÅNG!
Ett suveränt rättningsprogram
för contest testas nu i full skala.
Upphovsmännen SM3CER/
Janne och SM2EZT/Torvald
testar just nu datarättning på
alla loggar i SSA:s månadstester. Programmet går att göra
om för flera större contests för
rättning och sammanställning
av tester. Idén kom redan år
2000 då SM3CER/Janne och
SK3BG var ansvariga för rättningen av SAC-loggarna. Då
utvecklades den första versionen för att underlätta loggrättningen. Nu är man uppe i version 17 så mycket har hänt sedan dess. Vi har all anledning
att återkomma om detta framöver. Nedan kan Du läsa några
tankar från Janne om framtidens rättning av exempelvis
SSA:s månadstester.
Deras framsteg kommer att betyda mycket för många radioländer och klubbar som arrangerar tester. Vi önskar innovatörerna lycka till i framtiden.
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SSA:s MÅNADSTEST
PÅ CW och/eller SSB

Rättning av loggarna
Med det nya rättningsprogrammet kommer det fortsättningsvis att bero på hur snabbt de
deltagande stationerna skickar
in sina loggar, innan slutresultatet kan presenteras. Så fort sista loggen kommit in är slutresultatet klart inom någon timme.
Om loggen är en ren textfil
(ASCII) utan formatering (d v s
utan tabbar m m) med raka fina
kolumner, så konverteras loggen till det format som används
i rättningsprogrammet på några
få minuter. TR Log konverteras
på cirka en minut om deltagarna skickar in filerna log.dat och
summary.dat
(Forts. på sidan 7)
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Drömmen är förstås att alla som
har tillgång till dator kan skicka
in sin logg i det s k Cabrilloformatet. Pappersloggar får naturligtvis
fortfarande
användas,
men de är
så få, att
det
går
snabbt för
den som är
loggrättare att skriva in dem i
datorn.
De contestprogram som stödjer
månadstesten är Lux-Log, TR
och Writelog.
Det enda av dessa program som
producerar en riktig och användbar Cabrillo-log för månadstesten är Writelog. TR ger
en ofullständig Cabrillo-utskrift
och det är obekant om Lux-Log
har Cabrillofunktionen.

Hur skall jag logga?
Logprogrammen: Lux-Log, TR
eller Writelog stödjer månadstesten. Du kan också logga på
papper. Du som sedan skriver in
loggen i Word, Works, Excel eller andra liknande program, bör
inte göra ”snygga” loggar inramade med linjer m m. Det innebär att loggrättaren får jobba
med en sådan logg i en dryg
halvtimme, innan den kan konverteras till Cabrillo-formatet.
Skicka helst din logg i "vanligt"
textformat (ASCII) och kom
också ihåg att det ska vara separata loggar för CW och SSB.
OBS! Om du tycker det verkar
överdrivet krångligt att skriva
din logg i textformat, så blir de
inte ledsna om du skickar in din
logg i det format du är van vid
att använda! Huvudsaken är att
de helst får in loggarna från
samtliga deltagare.

SM3CER/Janne kommer att
lägga ut två små program gjorda av SM2EZT/Torvald på sin
contest site efter årsskiftet. Dessa kan man ladda hem, för att
själv konvertera sin logg till
Cabrillo-formatet, eller för att
själv skriva in sin papperslogg.
I reglerna för månadstesten
kommer det att finnas noggranna instruktioner på hur de vill ha
loggarna fr o m 2003. Det är
mycket enkelt och det kommer
att
underlätta
oerhört för den
som rättar loggarna och det
kommer
också
att innebära att
slutresultatet kan
presenteras efter
högst 1 1/2 vecka. Den tiden
kan t o m kortas ner, om de får
in alla loggar tidigare!

Vart skickar jag loggen?
Loggen för månadstesten skall
skickas som fil via e-post till:
mt@svessa.se
eller via "vanlig" post (diskett
eller papper) till:
Erkki Latomaa, SM5NBE
Smedstigen 3
814 95 ÄLVKARLEBY
Glöm inte bort att ange Din
klubbtillhörighet.
Mer info om reglerna finns på
http://www.sk3bg.se/
contest/index.htm
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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.

Gästande operatörer under
2002 har varit:
18-20/1
7-10/2
24-26/2

SM2XHI/Leif
SM2XHI/Leif
SM0AGD/Erik
SM0OTG/Eva
30-31/3 SM3FJF/Jörgen
SM3LIV/Ulla
25-26/5 SM3CER/Janne
SM3CVM/Lars
SM3CWE/Owe
SM3EAE/Lars
SM3FJF/Jörgen
SM3VAC/Magnus
SM3WMU/Tomas
8-9/7
OH2TW/F5VGS
Heikki
18-19/7 SM6JOC/Björn
12-13/8 DK8GH/Heinz
18-19/8 SM6FLQ/Christina
SM6VFJ/Magnus
25-28/10 SM3CER/Janne
SM3EAE/Lars
SM3VAC/Magnus
SM3WU/Tomas
26-29/12 SM3EXM/Erik
KOMMANDE AKTIVITETER
2003
Mars
•
•

Loppis i Eskilstuna
WPX Contest SSB
(Forts. på sidan 8)
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April
•
•

SI9AM årsmöte
lördagen den 12 april
Deltagande på SSA:s
årsmöte i Göteborg

Maj
•

•
•

Nedmontering av antenner
och mast och återlämnande av den lånade mastvagnen till SK3JR /
SL3ZR.
WPX Contest CW
Framtagande av
"ambassadörsbevis" för
gästande operatörer

Juli
•

18 -20 juli Öppet hus i dagarna 3, i samband med
firandet av Chulalongkorndagarna i Utanede.
GRATIS inträde till paviljongen den 19 juli.

BOKNING AV
BESÖKSSTATIONEN
Kan man köra radio från SI9AM
under vintern, har många frågat? Ja, temperaturen i rummet
är neddragen till ca 10 grader.
När Du kommer dit tar det ca 1
timme att värma upp rummet.
Därefter är det bara att ansluta
feedrarna i radiostationerna och
slå på datorn och sedan är det
klart att köra från 1,8 MHz till 30
MHz. Det finns en Tribander
beam för 14-21-28 MHz, en 2 el
beam för 7 MHz, en multibandsantenn Windom FD4 CW samt
dipoler för 1,8 och 10 MHz. Om
du villl köra 2 meter ansluter Du
feedern till ICOM FM tranceivern.
BOKNINGAR KAN GÖRAS
HOS:
SM3FJF/Jörgen på telefon
060 – 313 25 eller SM3CVM/
Lars på telefon 063 – 850 09.

Priset för klubbmedlemmar i
SK3BG,
SK3EK,
SK3IK,
SK3JR, SK3LH och SL3ZYE är
följande t o m 2003-03-31
1-12 timmar 75 kr.
12 – 24 timmar 150 kr och då
kan man vara 2 personer för det
priset.
Det finns även möjlighet att
hyra sängkläder om man inte
tar med sig egna.
Pris 75:- per uppsättning
På hemsidan
www.qsl.net/si9am
får du kontinuerligt information
om vad som hänt och vad som
är på gång. Där kan Du även se
bilder från de aktiviteter som
har förekommit.
73 de SM3LIV/Ulla,
SM3ESX/Christer och
SM3FJF/Jörgen

SNOW-RALLY
Snow Rally
Sweden
2003 är en
EM-tävling
och tävlingen räknas även som en deltävling i
SM. 2003 års tävling är förlagd till
Östersund med omnejd. Sambandsuppdraget arrangeras av
SK3JR Jemtlands Radioamatörer.
Till tävlingen fredagen den 28 februari och lördagen den 1 mars behövs totalt ca 65 operatörer varav
40 sändaramatörer för att klara
detta stora sambandsuppdrag på
lördagen den 1 mars.
Det är ca 60 km till den sträcka
som är längst bort från Östersund.
På fredagen är det 5 specialsträckor och på lördagen är det 12 specialsträckor.
Sundsvalls Radioamatörer har lovat
att hjälpa till. Viss reseersättning
utgår (16 kr/mil efter överenskommelse med SM3SZW/SvenHenrik). Vi hoppas att Du har

QRX nr 1/2003, 2003-01-06, SM3LIV och SM3FJF

möjlighet att ställa upp. Information och anmälan till
SM3SZW/Sven-Henrik på
telefon 063 – 447 47,
070 – 550 59 95 eller via e-post
sm3szw@swipnet.se

BLI AKTIV — NU!
Tänk dig att det finns en bank som
varje morgon sätter in 86 400 kronor på ditt konto. Det är inget fel.
Insättningarna är lagliga och korrekt gjorda av en otroligt rik välgörare. Men banken överför inte pengarna till nästa dag. Varenda natt blir
alla pengar som du inte använt den
dagen borttagna från ditt konto.
Vad skulle du göra i ett sådant tillfälle?
Självklart hade du använt alla pengarna den dagen de sattes in på ditt
konto, dag efter dag. Och det roliga
är att alla har vi ett sådant konto!
Men det är inte pengar som sätts in
på ditt konto eftersom namnet på
kontot är TID.
Varje dag blir du utrustad med 86
400 sekunder. Varje natt försvinner
all den tid du inte utnyttjat. Ingenting blir överfört till nästa dag och
du kan aldrig använda något i förskott. Varenda dag startas ett nytt
konto för dig. Varenda natt försvinner obrukad tid. Om du inte nyttjar
dagens insättning så är det enbart
ditt fel. Det finns ingen väg tillbaka.
Du kan inte övertrassera kontot i
morgon! Du måste leva i nuet och
förbruka dagens insättning. Investera tiden smart så att du får bästa
möjliga avkastning i form av hälsa,
lycka och framgång.

Tiden går.
Gör det bästa
av dagen idag!
Kom nu inte och säg
att du inte har tid!
Bli aktiv, var med
i klubbens aktiviteter!
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ORDNING OCH REDA
SM3NXS/Sten har under hösten 2002 genomfört ett stort
ensamjobb på klubben. Sten
har gått igenom klubbens samtliga inkommande QSL-kort. Han
har sorterat korten landsvis enligt DXCC-listan, samt i prefix–
och suffixordning. Vilket jobb!

I QRX nr 2/2003 presenterar vi
mer fakta över antal körda länder etc.

UTGÅENDE
QSL-KORT

Vi riktar ett STORT TACK till
Sten för ett mycket bra och tålamodsprövande arbete.

Syftet är att klubben nu ska få
en struktur över alla erhållna
QSL-kort och därmed också en
uppföljning över antalet körda
länder för att kunna ansöka om
olika diplom ex vis DXCC.

Klubben skickar QSL-kort

15 febr, 15 maj
15 sept, 15 nov
Glöm inte att frankera med
QSL-märke.

KALLELSE TILL SM3-MÖTE I GÄVLE
DL3, SM3CWE/Owe och SK3GK, Gävle Kortvågsamatörer, hälsar Dig
välkommen till vårens SM3-möte i Gävle.
Datum:

Lördagen den 5 april 2003

Tid:

Klockan 10.00

Plats:

Kristinagården, i närheten av Kristinaplan, Artillerigatan - Batterigatan
På Programmet
10.00
Samling
10.30
Mötesförhandlingarna börjar
12.00
Lunch med Tipstolva
13.00
Mötesförhandlingarna fortsätter

Incheckning:

Via repeatern SK3GK/R på 145.700 (RV56)

Mer info:

I QTC samt i SSA-bulletinen

Varmt välkomna hälsar DL3, SM3CWE/Owe och
SM3RMH/Lars ordförande i SK3GK

QRX nr 1/2003, 2003-01-06, SM3LIV och SM3FJF
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SB7OOJ, NYTT
SVENSKT PREFIX PÅ BANDEN
Följande uppgifter är hämtade från QRZ
Callsign: SB7OOJ SWEDEN
Name: SB7OOJ C/o BOHM
Addr1: Kärsby Kvarn
Addr2: S-59196 MOTALA,
Country: SWEDEN
Grid: JO78
Birthday: 01 Jan 2003
Biography Info:
To celebrate the birth of Sankta Birgitta 700 years
ago. It´s the first time the SB-prefix is used on
amateur radio bands.
If You want a confirmation of the contact PSE QSL
to the above adress allways include a SELF
ADRESSED ENVELOPE with enough return postage.
QSL received without return postage will be
answered via the QSL-bureau .
----------------------------------

Kommentarer från SM3CER/Janne
Jag trodde först att det var meningen signalen skulle se ut som: Sigurd Bertil Sjuhundra Johan SB7ØØJ – eftersom den tydligen ska celebrera
Sankta Birgittas födelse för 700 år sedan, men vid
noggrann koll så var signalen inskriven som Sigurd
Bertil Sju Olle Olle Johan - SB7OOJ.
Det är bara att gratulera SM5CAK, som lyckats får
PTS att släppa även SB-prefixet!
Det verkar som om SSA är "överkörda" igen! Å
andra sidan kan det ju öppna för att vi kan få
andra, bättre prefix att använda som contestprefix i
stället för de jobbiga 7S och 8S, som motstationerna har sådana problem med att förstå.

Om privatpersoner och klubbar kan få loss nya,
unika prefix från PTS, så måste väl SSA som vår
huvudorganisation också kunna göra detsamma!?
GOTT NYTT ÅR!
73 de SM3CER/Janne

SPECIALSIGNALER
Några av nedanstående specialsignaler är
permanenta medan övriga endast är eller har
varit giltiga en speciell tid.
SA6Q
administreras av
Varbergs Sändareamatörer
SD5DS
administreras av
Nyköpings Sändareamatörer
SI75A
SSA:s jubileumsstation år 2000
SI8MI
Market Island som administreras
av Täby Sändaramatörer
SI9AM
King Chulalongkorn Memorial ARS
SI900TKM 900-årsminne av trekungamötet,
2001
SJ9WL
Radioklubben ARIM Morokulien,
Charlottenberg
SK9HQ
SSA IARU Contest
SL8CKR
SL8EI

7S34FE

HMS Carlskrona
Kustflottan HMS Visborg,
Hårsfjärden
Vetlanda Amatörradioklubb,
minne av millennieskiftet
Falu, Borlänge & Gävle Radioklubb

7S6SAJ
7S6SAQ
7S8AAA
7S8BBB

Kråks Radiostation, Mariestad
Grimeton Millenniespecial, Tvååker
Täby Sändaramatörer, Antarctic
Swedish Radio Supply, Antarctic

7S2000M

Sammanställt av SM3FJF/Jörgen

Låt oss verkligen hoppas att SSA:s styrelse tar tag i
detta efter helgledigheten och gör nya ansträngningar för att få loss andra prefix i serien SA-SM för
våra contestsignaler! Det finns ju faktiskt bokstavsprefix som är bättre än 7S och 8S! SA, SB, SC, SD,
SE, SF, SG, SH, SI, SJ finns ju att tillgå. SC, SE, SF,
SG är t ex fortfarande oanvända, enligt min vetskap.
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ATT SEMESTRA HOS EN
AMATÖRRADIOFAMILJ
Klubbens medlem SM3HJQ/
Valter och XYL Lilly såg
nedanstående annons i QTC
nr 10, 2002.

Uthyres
EA8 - Isla de La Palma.
Stuga på landet.
Tillgång till K2 + XP707 beam.
Göran Hosinsky tel +34 -922 491 053
ea8yu@arrl.net
Jag ringde upp Valter och frågade lite om hans
nyligen genomförda semesterresa.
Valter berättade att han såg annonsen i QTC nr
10 och att Lilly och han blev intresserade. Valter
ringde till Göran och fick veta att semesterhuset
låg på La Palma, den minsta av Kanarieöarnas
sju öar och det är även den ö som ligger längst
nordväst. Priset var 35 Euro per dygn och då fick
de förfoga över ett eget hus. De bokade en 2
veckors resa via Teneriffa med byte till inrikesflyget för att komma till ön La Palma. De åkte den
17 november och kom hem den 1 december. När
de kom till flygplatsen i Santa Cruz de la Palma
möttes de av EA8YU/Göran. Han arbetar som
vetenskapsman för kungliga svenska vetenskapsakademin på ett solobservatorium.

rekt ifrån QTH:et och mandelträden var färdiga
för plockning.
Radiomässigt var det ett fantastiskt QTH. Valter
körde med EA8YU:s hembyggda K2 - QRPstation (för övrigt samma station som
SM3ESX/Christer har byggt). Till den fanns en
7 el beam. Valter hade QSO:n med Europa, Sydoch Nordamerika, Canada och naturligtvis Sverige.
Förutom radiokörandet gjorde familjen flera olika
dagsresor, bland annat till Santa Cruz och till
EA8YU:s arbetsplats, bara för att nämna några
platser. Hans arbetsplats ligger 2.400 meter över
havet. Då befann de sig verkligen ovanför molnen.
Valter kan varmt rekommendera detta semesterQTH, men man bör nog hyra en bil några dagar,
såvida inte båda familjemedlemmarna vill köra
radio.
Adressen är:
Göran Hosinsky, EA8YU
Arecida 28, Tijarafe
38780 La Palma, TF
CANARY ISLANDS - SPAIN
Intervjuare SM3FJF/Jörgen
FAKTA OM ÖN LA PALMA
Yta 728 km2
47 km från norr till söder och som bredast 29 km
Befolkning ca 80.000 invånare
Huvudstadsdelen Santa Cruz de la Palma är faktiskt öns enda stad och grundades år 1423 av
Alonso Fernándes de Lugo.
Öns centrum är skyddat som en nationalpark och
domineras av en stor krater, Caldera de Taburiente, som påstås vara världens djupaste. Kraterns norra kant höjer sig till öns högsta punkt
på 2 423 meter.

Bilresan till Görans QTH i Tijarafe gick på smala
pittoreska vulkanvägar upp till 1000-metersnivån
och den bilresan tog 2 timmar. Fågelvägen var
det 3 mil. Där uppe möttes de av ett fantastiskt
QTH, som var rent och fint med modern inredning samt fint källvatten direkt i vattenkranen.
Valter berättar att det fanns vandringsleder diQRX nr 1/2003, 2003-01-06, SM3LIV och SM3FJF

Shopping
Här skryter man ofta med att de lokalt producerade cigarrerna är bättre än de från Havana. La
Palma är den enda platsen i Spanien där man
fortfarande tillverkar siden med traditionella metoder. Lergods tillverkas utan drejskiva och dekoreras i traditionell guancherstil.
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BINGOLOTTO

GRATTIS TILL
SIGNALEN

SK3BG säljer
bingolotter.

STÖD
KLUBBEN
GENOM
ATT KÖPA
BINGOBRICKOR
AV SK3BG

HJÄLP OSS
QRX nr 4/2002 som skickades
till Curt Byström, Box 45 i
Timrå har returnerats till oss.
Har Du möjligtvis hans nya
adress??????
Skicka i så fall ett mail till
sm3liv@svessa.se
73 de SM3LIV/Ulla

Ny säsong våren 2003!

SM2YDU/Sanna
SM3YDV/Lars
SM3YDW/Hans

Du som vill förhandsanmäla
dig för Bingobrickor, ring
och förhandsboka hos
SM3KAF/Bosse
på telefon 060 – 55 29 49.

Tack för Ditt stöd
till klubben.

NYA MEDLEMMAR
SM3RWZ
Tony Granbäck
Stationsvägen 5 B
864 33 Matfors
Telefon 0739-56 69 50
__________________________
SM2YDU
Sanna Koskeniemi
Rullstensgatan 164 L
906 55 Umeå
Telefon 090-19 89 69
__________________________
SM3YDV
Lars Lodin
Hästberg
820 40 Järvsö
Telefon 0278-910 27
__________________________
SM3YDW
Hans Sahlin
Tjädervägen 26
861 34 Timrå
Telefon 060-57 52 02

NY ADRESS
SM3GUJ
Rolf Larsson
Kalmarvägen 31
857 30 Sundsvall
Telefon 070-664 86 73
Email sm3guj@telia.com
———————————————-SM3IBE
Birger Eriksson
Norra Köpmangatan 30 B, 4 tr
803 21 Gävle
Telefon 026-12 86 12
Email sm5ibe@swipnet.se
———————————————SM3MIZ
Jorma Martikainen
Köpmangatan 19 B
861 31 Timrå
———————————————-SM3XUD
Lars Angestad
Björn 114
862 96 Njurunda
Telefon 060-56 05 10 eller
0705-56 05 10
Email sm3xud@telia.com
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SSA:s ÅRSMÖTE
SSA:s årsmöte med tillhörande
utställningar och föredrag arrangeras av Göteborgs
Sändareamatörer, SK6AG och
äger rum i Göteborg den 25—
27 april 2003. Mer info på
www.sk6ag.ws/ssa2003/
index.php

ÖNSKAS

SK3BG vill gärna långtidslåna en
manipulator typ Bencher. Har Du
någon som står på hyllan?
Kontakta i så fall SM3FJF/Jörgen
eller SM3ESX/Christer.

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