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SUMMERING AV VÅR– OCH SOMMARPROGRAMMET
Välkommen
till ett försenat höst– och
vinternummer
av QRX.
Under våren
2003 har våra
träffkvällar
haft ett variationsrikt programutbud och vi tackar alla för en
mycket bra uppslutning. Inför höstens och vinterns tisdagskvällar kan vi åter erbjuda Dig ett
innehållsrikt program.
Klubben har deltagit i VHF-testerna i maj, juni,
juli och augusti. Junitesten blev extra lyckad eftersom SM3UQO/Björn blev klar med inkopplingen av VHF-beamen under testkvällen. Testen
kunde därför avslutas med ett antal långväga
QSO:n, bland annat loggades SMØ, SM5, SM6,
SM7, LA, OH och OHØ, dessutom hörde vi stationer från ES, DL och PA. Vi riktar ett gemensamt
stort RADIOTACK till SM3UQO/Björn som
energiskt arbetat med antenninstallationerna för
VHF. Närmast följer montering av UHF-beamen.
Den
29 april berättade och visade
SM3FJF/Jörgen bilder från SSA:s årsmöte i
Göteborg.
Den sista delen i temaserien ”Nödsituation/
samband” genomfördes den 13 maj.
En söndag i maj deltog SK3BG för första gången
på många år i SSA:s portabeltest. Testoperatörer
var SM3CER/Janne, SM3CWE/Owe och
SM3ESX/Christer. Testen kördes från Björkön i
QRX 3/2003, 2003-09-14, SM3FJF och SM3LIV

Njurunda
och
klubben
använde
SM3ESX/Christers hembyggda K2-transceiver
samt 2 dipolantenner. När resultatlistorna kom
visade det sig att SK3BG vunnit portabeltesten
med stor marginal, i klassen för klubbar . Till de
tre operatörerna SM3CER, SM3CWE och
SM3ESX säger vi GRATTIS! Info, resultat och
reportage om portabeltesten finns att läsa på
www.sk3bg.se/contest
Kvartalsmötet i maj samlade ca 25 intresserade
och det kom många fina synpunkter om kommande klubbaktiviteter.
Tisdagen den 27 maj var det åter dags för SM3QSL-sortering och ett antal kilo QSL-kort sorterades under ledning av SM3JVJ/Lars.
Vårens säsongsavslutning samlade ca 15 personer.
Sommarprogrammet i år var mer
innehållsrikt än något
tidigare
år
(undantag för Åstölägren som hölls
sporadiskt
under
1950-, 1960- och
1970-talet).

SM3TIR/Sven, HS1VRD/M.R. Chakrarot Chitrabongs och SM3FJF/Jörgen

Vi har haft sommaröppet under två tisdagskvällar under sommaren,
dels den 1 juli och dels den 5 augusti samt haft
stora arrangemang i Utanede. Den 1 juli berättade SM3FJF/Jörgen om planeringen inför öppet hus på SI9AM i samband med årets firande
(Forts. på sidan 2)

Sida 1

Kursledare och kursdeltagare från vårens weekendutbildning. SM3FJF/Jörgen, SM3YKR/Erik, SM3YKL/Rolf,
SM3YKI/Andreas, SM3YKU/Håkan, SM3YKM/Martin, SM3YKQ/Rolf och SM3ESX/Christer

Söndagen den 8 juni avslutades klubbens weekendkurs med att provförrättaren SM3CWE/
Owe godkände 6 nya sändareamatörer. Lärare
har varit SM3ESX/Christer och SM3FJF/
Jörgen som under 4 helgdagar i maj och juni
ansvarat för utbildningen.
(Forts. från sidan 1)

av Kung Chulalongkorns besök i Utanede 1897.
Tisdagen den 5 augusti höll SM1LF/Sören ett
intressant föredrag om ”Slaget vid Tsushima”.
SM3CER/Janne och SM3FJF/Jörgen visade
bilder och berättade från Chulalongkorn-dagarna
i Utanede. Extra för i år var att SM3FJF/Jörgen
och SM3CER/Janne blev inbjudna att föreläsa
om amatörradio under temat ”Amateur Radio To Relate People Around the World”, vid Ragunda kommuns arrangemang ”GATEWAY” på
Skogshögskolan i Bispgården. Där ägde 2 olika
workshops rum parallellt under 2 dagar. Dessutom arrangerades en demonstration av amatörradio, där radioklubbarna i SI9AM visade amatörradio i dagarna tre, i ett utställningstält inne på
paviljongsområdet. Utöver detta hölls även amatörradiobesöksstationen öppen för besökande
under 4 dagar. Läs mer om SI9AM på sidan 8.
Kvällen avslutades med planering inför Lighthouse-weekend vid fyren på Lörudden. Eftersom
det var första tisdagen i månaden kördes också
ett stort antal VHF-QSOn från klubben.
Lighthouse-weekenden uppmärksammades av 15
amatörer från Sundsvalls Radioamatörer som
från ett utställningstält, bredvid fyren på Lörudden, körde drygt 600 QSOn. Dessutom deltog
SK3BG i SSA:s höstomgång av portabeltesten på
CW som pågick samtidigt som lighthouseQRX 3/2003, 2003-09-14, SM3FJF och SM3LIV

weekenden från Lörudden. Klubben använde
åter igen Christers hembyggda K2-transceiver
samt 2 dipolantenner. När resultatlistorna var
klara visade det sig att SK3BG åter igen, med
stor marginal, vunnit höstomgången i klassen för
klubbar. Vi lyfter på hatten för SK3BG och säger GRATTIS! Mer info, resultat och reportage
om
portabeltesten
finns
att
läsa
på
www.sk3bg.se/contest
På klubbens hemsida www.sk3bg.se kan du

Från Lighthouse-weekend. På bilden SM3EVR/Tord,
SM3CWE/Owe, SM3FJF/Jörgen och SM3ESX/Christer

hämta hem klubbtidningen som en pdf-fil. Det
betyder att du tar hem den i originalutförande,
dvs i färg och med alla bilder. Har Du synpunkter
på pdf-filen etc, hör gärna av Dig direkt 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 bil(Forts. på sidan 3)

Sida 2

(Forts. från sidan 2)

der 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
060-313 25 eller 070 - 394 17 45.
Vi behöver hjälp med tryckningen av resterande
nummer under år 2003. Kan Du som läser detta,
hjälpa oss eller förmedla, så att något av kommande nummer av QRX kan kopieras?
QRX nr 4/2003 kommer att tryckas i mitten av
november. Manusstopp är den 17 oktober 2003.

HÄR FINNS VI

NYHET
Under sommaren samlades 2700 delegater vid
WRC-03 (World Radiocommunication Conference)
i Genève. Där beslutades bland
annat, att telegrafi inte längre
ska vara ett provkrav för att få
köra amatörradio under 30 MHz.
Som en följd av detta kommer
Post- och Telestyrelsen, PTS, att
ändra våra amatörradioföreskrifter. För närvarande vet vi inte
när de nya föreskrifterna kommer att börja gälla,
men efter vissa kontakter med PTS får vi nog räkna med att övergången inte sker förrän vid årsskiftet. Den svenska byråkratin är som bekant lite
långsam och byråkratisk och det kan vi inte påverka på något sätt. Det kanske kommer som en julklapp till julafton!!!
Som en följd av detta kommer klubben att arrangera ett stort antal höst-, vinter- och vårträffkvällar under temat ”ATT KÖRA KORTVÅG”.
Vi hälsar alla sändareamatörer välkomna att dela
med sig av sin egen kompetens vid de olika temakvällarna. Vi välkomnar dessutom alla nuvarande klass 2 amatörer och inaktiva amatörer till ett
antal intressanta föreläsningar under temat ”ATT
KÖRA KORTVÅG”.
Tis 16 sept

KVARTALSMÖTE MED
RAPPORT FRÅN
SM3LDP/MARKKU
Styrelsen presenterar bland annat
höstens program samt rapporterar
om det projektarbete som pågår i
styrelsen. 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

HÖST– och VINTERPROGRAMMET
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.
QRX 3/2003, 2003-09-14, SM3FJF och SM3LIV

Tis 23 sept

INFÖR AMATÖRRADIONS
DAG
Denna kväll planerar vi inför
vårt arrangemang på amatörradions dag. Vi kommer att finnas
i ett tält i hamnen bredvid Clas
Ohlson.
Klubbvärd:SM3LDP/Markku
(Forts. på sidan 4)
Sida 3

(Forts. från sidan 3)

Lör 27 sept
AMATÖRRADIONS DAG
Vi demonstrerar amatörradio
mellan klockan 09.00 – 17.00
utanför Clas Ohlson i Sundsvall.
Se separat artikel på sidan 9.
Klubbvärd:
Styrelsen
Tis 30 sept

”ATT KÖRA KORTVÅG”
Denna kväll börjar vår temaserie ”ATT KÖRA KORTVÅG, del 1”.
SM3CWE/Owe kommer
att berätta om ”Antenner
och vågutbredning”.
Klubbvärd:
SM3CER/Janne

Tis 14 okt
SM3VRO/KENNETH I IRAK
Kenneth fick en förfrågan från Statens Räddningsverk om att åka ner till Irak och arbeta för
FN som sambands- och IT-specialist vid det tilltänkta högkvarteret för FN-organet WFP (World
Food Program). Tanken var att Statens Räddningsverk skulle skicka ner 13 svenskar, var och
en specialist inom sitt område. Dessa personer
skulle bygga upp en camp som all FN-personal i
Bagdad skulle kunna använda för att bo och arbeta under tiden de vistades i staden.

Lör 4 okt
SM3-MÖTE I SUNDSVALL
Se separat kallelse på sidan 6.
Tis 7 okt
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. Om Du
inte
har
den,
kontakta
SM3HFD/Håkan så ordnar det sig.
Klubbvärd:
SM3RMR/Björn
Sön 12 okt

MÅNADSTEST FRÅN
KLUBBEN
SM3UQO/Björn hälsar Dig välkommen att delta i SSA´s månadstest på
40 och 80 meter på kortvåg från klubben. Vi använder oss av contestprogrammet TR.
Vi träffas kl 15.30, mellan
klockan 16.00 – 17.00
pågår SSB-delen och mellan klockan 17.15 –
18.15 pågår CW-delen.
Klubbvärd: SM3UQO/Björn

I den svenska skaran fanns sjukvårdare, elektriker, förare, mekaniker, kock, logistiker och naturligtvis även sambandspersonal, dit Kenneth
hörde.
Kenneths och hans kollegas främsta uppgift var
att se till att all kommunikation fungerade för
svenskarna, men även att hjälpa FN i stort med
deras olika data- och radioproblem.
Hur de löste all kommunikation både inom Bagdad, men även hem mot Sverige, är lite av vad
Kenneth tänker berätta för oss denna kväll.
Vi startar kl 19.00 PRICK! och lovar Er ett mycket
intressant föredrag.
Klubbvärd:
SM3ESX/Christer
Tis 21 okt
QSL-SORTERING
Vi sorterar höstens inkomna QSLkort. Kaffebryggen är varm hela
kvällen.
Klubbvärd: SM3GSK/Classe
(Forts. på sidan 5)

QRX 3/2003, 2003-09-14, SM3FJF och SM3LIV

Sida 4

(Forts. från sidan 4)

CHULALONGKORN-DAGEN I
UTANEDE
Denna dag är det en stor helgdag i Thailand och
alla thailändare hyllar sin frihetskung Kung Chulalongkorn. Denna dag aktiverar vi signalen
SI9AM. Vi behöver operatörer, kontakta
SM3LIV/Ulla om Du har möjlighet att köra
några timmar.

Sön 16 nov

Tis 28 okt
”ATT KÖRA KORTVÅG”
Vår temaserie ”ATT KÖRA
KORTVÅG, del 2” fortsätter
och SM3FJF/Jörgen lotsar
oss genom ”Trafikteknik,
kunskap,
etik
och
amatörradions hederskodex”.
Klubvärd:
SM3FJF/Jörgen

Nu träffas vi kl 14.30,
mellan klockan 15.00 –
16.00 pågår SSB-delen och mellan klockan
16.15 – 17.15 pågår CW-delen.
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen

Tors 23 okt

Tis 4 nov
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, 21.0021.05 och 22.00-22.05 på 145.550
MHz. Det vi behöver är Din QRAlocator. Om Du inte har den, kontakta
SM3HFD/Håkan så ordnar det sig.
Klubbvärd: SM3RMR/Björn
Lör 8 – Sön 9 nov

WEEKENDKURS I
AMATÖRRADIOTEKNIK
Del I av II. SK3BG anordnar
veckoslutskurs för amatörradiocertifikat klass 2 i klubblokalen, Sidsjön. Se separat artikel på sidan 7.
Tis 11 nov

”ATT KÖRA KORTVÅG”
Vi fortsätter under temat
”ATT KÖRA KORTVÅG,
del 3”. SM3HFD/Håkan
pratar om ”Lödkunskap,
så här löder/klämmer
du koaxialkablar/
kontakter”.
Klubbvärd:
SM3CER/Janne

MÅNADSTEST FRÅN
KLUBBEN
SM3FJF/Jörgen hälsar Dig välkommen att delta i SSA´s månadstest
på 40 och 80 meter på
kortvåg från klubben.
Vi använder oss av
contestprogrammet
TR.

Tis 18 nov
KVARTALSMÖTE
Nu har Du chansen igen. Vi lyssnar på Dina idéer
och synpunkter, men vi behöver Dig också som
bollplank för våra tankar och förslag. Vi är lyhörda och vill försöka anpassa verksamheten, så att
den passar så många som möjligt.
Kommer Du?
Klubbvärd:
SM3ESX/Christer
Tis 25 nov
”ATT KÖRA KORTVÅG”
Återigen en afton under temat ”ATT KÖRA
KORTVÅG, del 4”. Denna
kväll
berättar
SM3HFD/Håkan om ”Att
köra digitala moder,
RTTY, PSK31, etc”.
Klubbvärd:
SM3FJF/Jörgen
Tis 2 dec
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. Om Du inte
har
den,
kontakta
SM3HFD/Håkan så ordnar det
sig.
Klubbvärd:
SM3RMR/Björn

(Forts. på sidan 6)
QRX 3/2003, 2003-09-14, SM3FJF och SM3LIV

Sida 5

(Forts. från sidan 5)

Lör 6 dec- Sön 7 dec
WEEKENDKURS I AMATÖRRADIOTEKNIK
DEL 2
Del II av II. SK3BG anordnar
veckoslutskurs för amatörradiocertifikat klass 2 i klubblokalen,
Sidsjön.
Se separat artikel på sidan 7.

VIKTIG INFORMATION
På grund av sommarens massiva ”spam-mail”
(= reklammail, snuskmail, virusmail etc.) har
SM3FJF/Jörgen och SM3CER/Janne tagit ett
akut beslut om att upphöra med domänen
din.signal@sk3bg.se. 27 klubbmedlemmar berörs av detta.
Eftersom mail via sk3bg.se är en pekare till Din
ordinarie mailadress har vi på klubbens medlemssidor ersatt dessa med din ordinarie mailadress.

KALLELSE TILL SM3-MÖTE
SK3BG,
Sundsvalls
Radioamatörer och
DL3, SM3CWE/Owe
hälsar Dig varmt
välkommen till höstens
SM3-möte i Sundsvall.

Datum:
LÖRDAGEN DEN 4 OKTOBER 2003
Klockan:

10.00 - ca 15.30

Lokal:

Klubblokalen, Sidsjön

Adress:

Paviljongvägen 11,
Sundsvall

Program:

10.00 Samling
Kaffe och smörgås till
självkostnadspris
10.30 Mötesförhandlingar
12.00 Lunch
13.00 Föredrag om
amatörradioexpedition
till Stokköya i Norge
av SM3CER/Janne,
SM3CWE/Owe och
SM3FJF/Jörgen
14.30 Stor loppis och auktion

Klubbens egna mailadressser hq@sk3bg.se och
webmaster@sk3bg.se finns dock kvar.
SM3CER/Janne har även tagit bort tecknet @
på alla mailadresser på SK3BG:s webbsidor och
ersatt dessa med ett annat mailkommando som
gör att sökmotorer INTE ska kunna fånga upp
våra mailadresser. Janne fick gå igenom drygt
5500 mailadresser som fanns på SK3BG webbsidor. Denna programmering märks inte på de ordinarie sidorna, utan de märks först när man tittar
på HTML-koden.

Incheckning: Via repeatern
145.725 (RV58)

Förhoppningsvis blir det nu lugnare. (ett tag?)

Mer info:

73 de SM3CER/Janne och SM3FJF/Jörgen

BINGOLOTTO

SK3BG/R

Lyssna på SSA-bulletinen eller
besök SK3BG:s hemsida, så får du
senaste nytt om SM3-mötet.

VARMT VÄLKOMNA!

SK3BG säljer bingolotter.

STÖD KLUBBEN
GENOM ATT KÖPA
BINGOBRICKOR
AV SK3BG

Du som vill förhandsanmäla dig för Bingobrickor
ring och förhandsboka hos
SM3KAF/Bosse på telefon 060 – 55 29 49.
QRX 3/2003, 2003-09-14, SM3FJF och SM3LIV

på

GLÖM INTE!
Bulletinen och SK3BG-nytt
Söndagar kl 21.00
PÅ RV58
Sida 6

UTBILDNING I AMATÖRRADIOTEKNIK
Sundsvalls Radioamatörer anordnar utbildning i amatörradioteknik.
Utbildningen leder till Amatörradiocertifikat för KLASS 2, vilken ger
tillstånd till frekvensbanden på VHF/UHF/SHF/EHF.
Kursens målsättning:
Att ge kursdeltagarna de kunskaper och färdigheter som krävs för att
avlägga prov för amatörradiocertifikat KLASS 2. (Snart klass 1)
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 8 november 2003
kl 09.00 – 12.00 Pass 1
kl 12.00 – 13.00 Lunch
kl 13.00 – 17.00 Pass 2
kl 17.00 – 18.30 Middag
kl 18.30 – 21.00 Pass 3

Lördag 6 december 2003
kl 09.00 – 12.00 Övningsprovskrivning
kl 12.00 – 13.00 Lunch
kl 13.00 – 17.00 Pass 2
kl 17.00 – 18.30 Middag
kl 18.30 – 21.00 Pass 3

Söndag 9 november 2003
kl 08.00 – 12.00 Pass 1
kl 12.00 – 13.00 Lunch
kl 13.00 – 17.00 Pass 2

Söndag 7 december 2003
kl 08.00 – 12.00 Pass 1
kl 12.00 – 13.00 Lunch
kl 13.00 – 17.00 Provskrivning

Kursavgift:
500 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.
•
Årlig tillståndsavgift tas ut av Post- och
Telestyrelsen för Klass 2.
Utbildningskassens innehåll:
Läroboken ”Bli Sändareamatör”
Trafikhandboken
Broschyrmaterial om amatörradiohobbyn
CD-skiva
Block och penna
Kursledare:
SM3ESX Christer Byström och
SM3FJF Jörgen Norrmén
QRX 3/2003, 2003-09-14, SM3FJF och SM3LIV

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@svessa.se
Sida 7

SI9AM
Syftet
med
SI9AM,
King
Chulalongkorn
Memorial Amateur Radio Society in Ragunda,
Sweden är att
kunna erbjuda sändareamatörer som besöker den thailändska paviljongen att på plats kunna köra radio med specialsignalen SI9AM.
KORT RESUMÉ SOMMAREN
2003
Varje år firas Kung Chulalongkorns besök i Utanede den 19
juli 1897. I år var det extra stora festligheter lördagen den 19
juli inne på paviljongsområdet,
eftersom det var 150 år sedan
Kung Chulalongkorn föddes.
Bland annat var det nedläggning av blomdekorationer, vid
statyn av kung Chulalongkorn i
paviljongen, samt premiär för
det nya växthuset, som har
mängder av exotiska växter.
Den thailändske ambassadören
invigde dessutom den nya entrébyggnaden.
Vi planerade för öppet hus i tre
dagar på SI9AM, men det blev
inte riktigt som vi tänkt oss;
det blev mycket mer!

Under två dagar, den 17 och 18
juli, arrangerades en kongress
på skogshögskolan i Bispgården
under temat ”Gateway for
exchange
Thailand
&
Northern Europe”. Inbjudna
till kongressen var ett stort antal delegater både från Thailand, Sverige samt representanter från regeringar, myndigheter och näringsliv.
Vi blev av Ragunda Kommun
tillfrågade om vi kunde berätta
om amatörradio och om SI9AM
under temat ”Amateur radio
– to relate people around
the world”. Ordförande under
konferensen var från Thailand
Permanent Secretary Ministry
of Culture M. R. Chakrarot Chitrabongs och från Jämtlands
län, landshövding Maggi Mikaelsson. M. R. Chakrarot Chitrabongs är för oss radioamatörer
mer känd som HS1VRD. Seminariets första dag avslutades
med middag på hotell Appelberg i Sollefteå. Menyn var
densamma som Kung Chulalongkorn fick vid sitt besök för
106 år sedan, när kungen med
sina följeslagare sov över på
hotellet år 1897.
Under
seminariet
fick
SM3CER/Janne
och
SM3FJF/Jörgen under en

timme berätta och visa bildspel
om amatörradio, vilket verkligen uppskattades av kongressdeltagarna. Vi kan nämna att
SM3CER/Janne lärde alla, inklusive landshövdingen i Jämtland, förkortningarna ”73” och
”88”. Mycket uppskattat!
Dessutom fick vi möjlighet att
visa och demonstrera amatörradio under tre dagar (den 17 –
19 juli) i ett utställningstält, 5 x
5 meter, inne på paviljongsområdet. Förutom en kortvågsstation, VHF-station och antenner
hade vi några väggmontrar
med bilder och texter, där vi
förklarade lite om amatörradio
och om SI9AM.
Många besökare tittade in i vårt
tält och visade ett stort intresse
för
amatörradio.
Även
HS1VRD/M. R. Chakrarot
Chitrabongs tittade in i tältet
några minuter på torsdagseftermiddagen. Det som han nog
tyckte var mest intressant, var
de QSL-kort som vi fått från
Thailand, vilka fanns uppsatta
på en av våra montrar.
Förutom dessa två aktiviteter
hade vi även öppet hus på besöksstationen torsdag - söndag.
Eftersom det var många delaktiviteter, så var ett stort antal
radioamatörer från SI9AM:s
medlemsklubbar
involverade
för att hela arrangemanget
skulle fungera.
Styrelsen i SI9AM
tackar alla som ställde
upp och hjälpte till under dessa dagar.

Landshövdingen i Jämtlands län Maggi Mikaelsson, SM3CER/Janne,
HS1VRD/M. R. Chakrarot Chitrabongs and SM3FJF/Jörgen
QRX 3/2003, 2003-09-14, SM3FJF och SM3LIV

Ragunda Kommun har framfört
sitt tack till oss för att vi deltog
i konferensen samt, att vi fanns
(Forts. på sidan 9)
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AMATÖRRADIONS
DAG
Det är nu tredje året i följd som
SSA och radioklubbar i Sverige i
slutet av september månad
visar och berättar om amatörradio på offentliga platser. Syftet är att informera allmänheten om vår hobby. Till vår hjälp
har vi bl a broschyrmateriel,
roll-ups, tidningen QTC mm.
(Forts. från sidan 8)

i utställningstältet.
Utöver detta har vi under 5
söndagar visat och demonstrerat amatörradio vid teak-huset.
Även detta har mottagits mycket positivt från Ragunda kommun och även från besökare
inne på paviljongsområdet.
KOMMANDE AKTIVITETER
Torsdagen den 23 oktober
2003 är det ”Chulalongkorndagen i Utanede”. Denna
dag är en stor helgdag i Thailand, när alla thailändare hyllar
sin frihetskung Kung Chulalongkorn. Vi aktiverar signalen
SI9AM. Vi behöver operatörer,
kontakta SM3LIV/Ulla om Du
har möjlighet att köra några
timmar.
BOKNING AV BESÖKSSTATIONEN SI9AM
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 vikt dipol

för 3,5 MHz samt dipoler för 1,8
och 10 MHz. Om du vill köra 2
meter ansluter Du feedern till
YAESU FT 225RD, All mode
transceivern.

Sundsvalls
Radioamatörer,
SK3BG arrangerar lördagen den
27 september AMATÖRRADIONS DAG i Sundsvall.

BOKNINGAR KAN GÖRAS
HOS:
SM3FJF/Jörgen på telefon
060 – 313 25 eller SM3CVM/
Lars på telefon 063 – 850 09.
Priset för klubbmedlemmar i
SK3BG,
SK3GM,
SK3EK,
SK3IK, SK3JR, SK3LH och
SL3ZYE är följande: Dagtid
1-10 timmar 1-2 personer 100
kr + 50 kr för person 3-4-5
o.s.v.
1 Dygn 1-2 personer 200 kr +
50 kr för person 3-4-5 o.s.v.
Det finns även möjlighet att
hyra sängkläder om man inte
tar med sig egna.
Pris 75:- per uppsättning
På webbplatsen
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
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Vi står även i år på parkeringsplatsen vid Clas Ohlson. Det
finns höga belysningsstolpar att
fästa dipolantenner i. Nytt för i
år är att vi monterar upp en
2 el beam för 10-15- 20 meter,
samt att vi har bytt ut husvagnen mot klubbens nya utställningstält på 3x3 meter.
I utställningstältet kommer vi
att demonstrera amatörradio
från kl 09.00 till 17.00. Vi behöver operatörer för både HF,
VHF och satellitkörning.
Anmäl
dig
snarast
till
SM3FJF/Jörgen på telefon
060-313 25 alt 070-394 17 45
eller SM3ESX/Christer på
telefon 060-56 12 85 alt
070-312 32 76.
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GRATTIS

Grattis
till certifikatet
SM3YKI/Andreas
SM3YKL/Rolf
SM3YKM/Martin
SM3YKQ/Tor
SM3YKR/Erik
SM3YKU/Håkan

NYA MEDLEMMAR
I SK3BG
Vi hälsar följande nya
medlemmar välkomna till
klubben:
SM3FIC
Stig Wiberg
Tallrotsgatan 7, 1 tr
856 42 SUNDSVALL
Telefon 060-12 73 34 eller
070-356 11 65
Mail stig.wiberg@bredband.net
SM3MLX
Kristian Norlin
Korstavägen 4 C
856 32 SUNDSVALL
SM3YKI
Andreas Andersson
Hagelgatan 56
802 75 GÄVLE
Telefon 026-14 56 91
SM3YKL
Rolf Andersson
Hovsgatan 9 A, 3 tr
871 31 HÄRNÖSAND
Telefon 0611– 246 64

SM3YKM
Martin Andersson
Hovsgatan 9 A, 3 tr
871 31 HÄRNÖSAND
Telefon 0611-246 64
SM3YKQ
Tor Wikström
Galaxvägen 29
863 32 SUNDSBRUK
Telefon 060-56 87 96
SM3YKR
Erik Sjölander
Rälsvägen 5
860 30 SÖRBERGE
Telefon 060-57 98 40
SM3YKU
Håkan Enbom
Stångviken 2220
830 60 FÖLLINGE
Telefon 0645-401 30

ÄNDRINGAR I
MEDLEMSLISTAN
SM3BEI
Lennart Norberg
Telefon 0270-28 14 74
SM3MIZ
Jorma Martikainen
Mail sm3miz@yahoo.se
SM3LNM
Mats Hallqvist
Mail matshal@algonet.se

SILENT KEY

ENKÄT
Vi följer upp fjolårets enkät med
en ny undersökning om hur våra
medlemmar upplever SK3BG
idag.
Det är bara 8 frågor som vi vill
ha svar på. Tyvärr fick vi förra
året endast svar från ca 25
medlemmar.
VI VÄDJAR TILL DIG ATT GE
OSS DINA SYNPUNKTER.
Självklart har Du möjlighet att
formulera egna tankar och skriva ned dom till oss. Det kan
vara saker som inte framkommer i enkätens frågeställningar
men som ligger Dig varmt om
hjärtat.
TA RÄTT PÅ
MÖJLIGHETEN
OCH TYCK TILL.
Ditt svar vill
31 oktober.

vi

ha

senast

Du kan svara på flera sätt. Via
SK3BG:s webbplats. Fyll i bifogat formulär och skicka tillbaka
det, eller skicka ett mail till
SM3LDP/Markku på adressen
ms.koskiniemi@telia.com
Tack för Ditt bidrag.
73 de Styrelsen

UTGÅENDE QSLKORT

SM3SGX
Bengt Aldengård
Söråker
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Klubben skickar QSL-kort
följande datum:
15 Febr, 15 Maj,
15 Sept, 15 Nov.
Glöm inte att frankera med
QSL-märke.
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