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SUMMERING AV VINTERPROGRAMMET
Välkommen till
vår- och
sommarnumret
av QRX.

bilder. Denna afton fanns även
SMØAJU/Leif bland besökarna. Vi framför vårt varma tack
till SM5DJZ/Jan och
SMØAJU/Leif som gästade
oss.

Tiden rusar iväg och det står
april i våra almanackor när vi nu
summerar vad som hänt sedan
mitten av januari.
Glädjande konstaterar vi att besöksfrekvensen är mycket god
på våra träffkvällar.

Snow-Rally i Östersund gick av
stapeln den 14 och 15 februari
och flera amatörer från Sundsvallsklubben fanns med bland
funktionärerna. Den 9 mars diskuterade vi våra erfarenheter
från Snow-Rally under ledning
av SM3HFD/Håkan.

Vi har kört VHF-testerna från
klubben den första tisdagen i
varje månad.

Månadstesten på kortvåg kördes från klubben den 14 mars
av SM3FJF/Jörgen. Vi ser

gärna att fler kommer upp till
klubben dessa söndagar och tar
del av contestkörandet.
Vinterns amatörradioteknikkurs
i Sundsvall har hållits under två
veckoslut , se sidan 10.
Den 23 mars höll klubben sitt
årsmöte. Utdrag ur protokollet
finns på sidan 7.
Ännu en höjdpunkt när det gäller föredrag var den 30 mars.
Denna kväll kom SM3RL/Leif
från Härnösand till oss och berättade om sin "akutresa" till
Bam i Iran. Ett räddningsuppdrag direkt efter jordbävningen
på annandag jul 2003. Leif be(Forts. på sidan 2)

I temaserien ”Att köra kortvåg”
har vi dels talat om ”Telegrafi ett eget språk” och att ”Bli vän
med klubbens kortvågsstation”
etc. Temakvällarna har letts av
SM3UQO/Björn och
SM3ESX/Christer.
Den 2 mars fick vi besök av
SM5DJZ/Jan som berättade
om IOTA-diplomet och om sitt
arbete med att sortera och
skicka våra utgående QSL-kort
från Sverige. Vi fick lära oss hur
vi bäst sorterar våra utgående
QSL-kort för att underlätta Jans
fortsatta arbete. Vi noterade
nytt rekord på klubben när det
gäller besökare. 33 intresserade
amatörer fanns bänkade när
Jan berättade och visade sina
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SM3EVR/Tord, SM3ETC/Jan, SM3RL/Leif och
SMØAGD/Erik fikar i köket
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SK3BG:s STYRELSE
SM3ESX
Christer Byström
Ordförande

SM3LDP
Markku Koskiniemi
Vice ordförande
SM3UQO
Björn Olsson
Sekreterare

Deltagare på SM3-mötet i Sundsvall
lördagen den 3 april 2004
(Forts. från sidan 1)

rättade även om några tidigare
räddningsinsatser han gjort till
utsatta områden, bl a till Indien
och Afrika.

Finns alternativet ”Skriv ut
som bild” i utskriftsfunktionen,
prova det om Du har problem
vid utskrift av bilder och teckensnitt etc.

Lördagen den 3 april hölls vårens SM3-möte i Sundsvall. 27
amatörer hade kommit för att
bland annat diskutera motionerna till SSA:s årsmöte i Borlänge
i april. Dessutom blev vi uppdaterade på vilka aktiviteter som
förekommer i radioklubbarna i
3:e distriktet. Efter SM3-mötet
höll SI9AM sitt årsmöte följt av
ett styrelsemöte. För första
gången sändes SM3-mötet
”live” via Internet.
SM3GQP/Gullik arrangerade
internetutsändningen.

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.

På
klubbens
hemsida
www.sk3bg.se kan du 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@ssa.se

Vi behöver hjälp med tryckningen
av resterande nummer under år
2004. Kan Du som läser detta,
hjälpa oss eller förmedla, så att
något av kommande nummer av
QRX kan kopieras?

QRX nr 3/2004 kommer att
tryckas i mitten av augusti månad. Manusstopp är den 1
augusti 2004.

SM3LIV
Ulla Norrmén
Kassör

SM3CER
Jan-Eric Rehn

SM3EFS
Lennart Lind

SM3FJF
Jörgen Norrmén

SM3GSK
Clas-Olof Bergman

SM3RMR
Björn Collén

Ett tips när Du tar hem pdf-filer.
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HÄR FINNS VI

Tis 20 april
Vi sorterar
Kaffebryggen
Klubbvärd:

QSL-SORTERING
inkomna QSL-kort.
står på hela kvällen.
SM3CER/Janne

Tis 27 april
RAPPORT FRÅN SSA:S ÅRSMÖTE
SM3CWE/Owe berättar om utställningarna, föredragen och om årsmötesförhandlingarna i Borlänge.
Klubbvärd:
SM3GSK/Classe

VÅR– och SOMMARPROGRAMMET
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.
Tis 13 april ”ATT KÖRA KORTVÅG”
Temakväll nr 8. ”Så här kör Du kortvåg mobilt”. SM3ESX/Christer
och SM3HFD/Håkan
berättar och ger tips om
hur man kör kortvåg från
bilen.
•
Vilken mobilantenn
skall jag välja?
•
Hur monterar jag antennen?
•
Bilen som jordplan
•
Erfarenheter om mobil kortvågsfrekvens
•
m.m.
Klubbvärd: SM3ESX/Christer
Sön 18 april 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

Tis 4 maj 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
Tis 11 maj

”ATT KÖRA KORTVÅG” och
inför PORTABELTESTEN
Temakväll nr 9, ”Sammanfattning och frågestund”. Nu har vi under 8 träffkvällar berättat,
informerat och utbytt tankar kring många delar
av vår hobby. Denna kväll
sammanfattar vi det viktigaste från alla föreläsare
och avslutar med en frågestund. En intressant
träffkväll, där vi också
frågar om vi ska göra någon uppföljning/fördjupning under hösten och i
så fall om vad. Resten av kvällen planerar vi inför
helgens portabeltest.
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen
Lör 15 maj ARBETSDAG PÅ SI9AM
Den lånade masten skall
monteras ner och vi städar
och ställer i ordning inför
den kommande säsongen.
Vi försöker också aktivera
signalen SI9AM för de
som vill ansöka om SI9AMdiplomet.
Alla är välkomna att hjälpa
till, vi börjar kl 10.00.
(Forts. på sidan 4)
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(Forts. från sidan 3)

Sön 16 maj SSA:s
PORTABELTEST och
MÅNADSTEST FRÅN KLUBBEN
Portabeltesten
Nu kommer vår QRP-utrustning till användning.
Vi deltar i SSA:s portabeltest som pågår mellan
07.00—11.00 UTC. Vi använder klubbens utställningstält.
Var och en tar med sig
egen förtäring. Alla är
varmt välkomna att delta.
Tidpunkt för avresa meddelas i SK3BG-nytt. Du
kan också läsa på klubbens hemsida eller kontakta SM3ESX/Christer för mer info.

Månadstesten
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. Vi träffas kl
15.30, mellan klockan 16.00 –
17.00 pågår CW-delen och mellan
klockan 17.15 – 18.15 pågår
SSB-delen.
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen
Tis 18 maj

VISNING AV PORTABEL och
MOBIL
RADIOUTRUSTNING
samt QSL-SORTERING
Ta med Dig din portabla eller mobila radioutrustning och visa för oss andra. Under temaserien
om ”nödsituation/samband” diskuterades olika
utrustningar och nu har Du chansen att se olika
modeller.
Vi hinner också sortera inkomna QSL-kort. Kaffebryggen står på hela kvällen.
Klubbvärd: SM3GSK/Classe
Tis 25 maj

FÖREDRAG AV SM3AU/OLLE
samt KVARTALSMÖTE
Klockan 19.30 föredrag
SM3AU/Olle berättar om radioklubbens tillkomst 1946
samt hur han själv blev intresserad av amatörradiohobbyn
redan 1937. Vidare berättar
Olle om Åstölägren som varade
under åren 1948 – 1958.

Klockan 20.00 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 1 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. Om Du inte har den,
kontakta SM3HFD/Håkan så ordnar
det sig.
Klubbvärd: SMRMR/Björn
Tis 8 juni
SÄSONGSAVSLUTNING
Vi avslutar säsongen med korvgrillning och trevlig samvaro i klubblokalen.
Klubbvärd: SM3UQO/Björn
Tis 6 juli

SOMMARÖPPET
med
QSL-SORTERING,
VHF-TEST
och INFO OM SI9AM
SM3FJF/Jörgen visar en DVD-film från Ragunda kommun om den thailändska
paviljongen samt berättar om
”Öppethusdagarna” hos
SI9AM. Även i år blir det stora
festligheter i samband med
Chulalongkorndagarna.
Vi deltar också i
VHF-testen.
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 22.0022.05 på 145.550 MHz.
Vi försöker också hinna med att sortera
QSL-kort.
Klubbvärd:
SM3FJF/Jörgen

(Forts. på sidan 5)
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(Forts. från sidan 4)

Lör - mån 17-19 juli
ÖPPET HUS I DAGARNA TRE PÅ SI9AM
Planera redan nu för ett
sommarbesök hos Europas
4:e amatörradiobesöksstation. Under ”Öppethusdagarna” har vi öppet
mellan kl 10.00 – 20.00
och då har alla radioamatörer möjlighet att låna
radioutrustningen och köra
radio helt gratis.
För att så många som möjligt skall ges tillfälle att
köra radio från SI9AM, boka redan nu den tid
som passar Dig. Vi har delat in öppethusdagarna
i 5 stycken 2-timmarspass/dag. Skicka ett mail
till SM3LIV/Ulla sm3liv@ssa.se med önskemål om tid, eller ring på telefon 060 – 313 25. På
SI9AM:s hemsida www.qsl.net/si9am kan
Du läsa vilka tider som olika operatörer bokat.
Tis 3 aug

SOMMARÖPPET
MED
FÖR EDR AG
AV
SM1 L F,
QSL-SORTERING, VHF-TEST
m.m.
Denna sommarafton gästar
SM1LF/Sören oss. Under
sommarmånaderna är Sören SM3:a från sitt fritidsQTH på Alnön. För tredje
året i rad kommer Sören
att hålla föredrag. I år berättar han om ”Svenska spioner och hem-

ligheter”.

”Venona var det kalla krigets längsta och mest hemliga underrättelseoperation. Brittiska och amerikanska
chifferexperter dechiffrerade, med hjälp av svensk
radiotrafik, den sovjetiska underrättelsetjänstens till
synes olösliga koder. Venona – spåren av ett underrättelsekrig handlar om Sveriges roll i ett hemligt
samarbetsprojekt, jakten på sovjetisk illegal verksamhet fram till 1970-talet och Sovjetunionens underrättelseverksamhet.”

SM3FJF/Jörgen berättar vad som hände under
öppethusdagarna hos SI9AM.
Vi planerar dels höstens portabeltest från fyren på Lörudden och
dels för Lighthouse-weekend, även
den från Lörudden.

Vi deltar också i VHF-testen. 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.
Denna kväll är späckad med programpunkter, men sommarnatten är ljus, så vi bör
hinna med allt.
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen
Lördag – söndag 21-22 aug
LIGHTHOUSE-WEEKEND
För andra gången deltar SK3BG i aktiviteten
”Lighthouse weekend”. 2003 samlades ca 20
klubbmedlemmar under denna weekend.

Observera att detta
inte är en contest. Aktiviteten går ut på att
sändareamatörer aktiverar och kör radio
från olika fyrar eller
fyrskepp världen runt,
under 3:e hela helgen
i augusti månad.
I skrivande stund planerar vi återigen för deltagande från Löruddens fyr, ca 300 meter nordlig
riktning från restaurangen. Bilen lämnar Du på
parkeringsplatsen på Lörudden och promenerar
sedan fram mot fyren. Vi monterar upp vårt nyinskaffade utställningstält invid fyren.
Vi behöver operatörer. Kontakta snarast
SM3ESX/Christer eller SM3FJF/Jörgen.
Mer info på www.sk3bg.se
Klubbvärd: Styrelsen
Sön 22 aug SSA:s PORTABELTEST FRÅN
LÖRUDDEN
Nu kommer vår QRP-utrustning till användning.
Vi deltar även i höstomgången av SSA:s portabeltest, som
pågår mellan kl 07.00 – 11.00
UTC. Vill Du veta mer, kontakta SM3ESX/Christer. Var
och en tar med sig egen förtäring. Alla är välkomna att
delta.
Mer info på www.sk3bg.se
Klubbvärd: Styrelsen
(Forts. på sidan 6)
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(Forts. från sidan 5)

Tis 31 aug SÄSONGSSTART
Nu startar vi upp en ny säsong i klubben. Ta del
av de nya tidskrifterna, som har kommit under
sommaren. Vi sorterar inkomna QSL-kort och
berättar roliga sommarminnen.
Klubbvärd: SM3CER/Janne
Tis 7 sept 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: SM3UQO/Björn
Sön 12 sept 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. Vi träffas kl
15.30, mellan klockan
16.00 – 17.00 pågår CW-delen och mellan klockan 17.15 – 18.15 pågår SSB-delen.
Klubbvärd: SM3FJF/Jörgen
Tis 14 sept

VÅGUTBREDNING CHIRP SOUNDING
Del 1 av 2. SM3ESX/Christer berättar om att
mäta LUF (lägsta användbara frekvens) och
MUF (högsta användbara frekvens ) på kortvåg.
Vilka vågutbredningsförhållanden har du från ditt
QTH med Din antennutrustning? Genom att lyssna på s k 'Chirp Sounders' är det möjligt att studera vågutbredning med hjälp av en vanlig SSBmottagare, en PC med ljudkort och en GPSmottagare.
Klubbvärd: SM3GSK/Classe
Tis 21 sept

INFÖR AMATÖRRADIONS
DAG
Denna kväll planerar vi vårt gemensamma engagemang inför amatörradions dag.
Mer info i QRX nr 3/2004.
Klubbvärd: SM3CER/Janne
QRX nr 2/2004 2004-04–11
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Lör 25 sept AMATÖRRADIONS DAG
Vi demonstrerar amatörradio mellan klockan 09.00 – 16.30. Vi
behöver operatörer till
både HF, VHF och satellitkörning.
Anmäl Dig snarast till
SM3ESX/Christer
eller
SM3FJF/Jörgen.
Vi planerar att ställa ut vid Clas Ohlsson.
Klubbvärd: Styrelsen
Tis 28 sept KVARTALSMÖTE
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
Lör 2 okt
SM3-MÖTE I SUNDSVALL
Se separat kallelse på sidan 9.
Tis 5 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 22.0022.05 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
Tis 12 okt

VÅGUTBREDNING AURORAMÄTNING
Del 2 av 2. SM3ESX/Christer berättar hur
man mäter förändringar i jordmagnetfältet för att
skapa ett magnetogram och för att beräkna Kvärdet för din egen stationsplats.
Klubbvärd: SM3ESX/Christer
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UTDRAG UR PROTOKOLL FRÅN SUNDSVALLS
RADIOAMATÖRERS ÅRSMÖTE
Mötet öppnas av ordf. Christer
SM3ESX som hälsar de ca 20-talet
närvarande medlemmarna välkomna till SRAs årsmöte.
SM3ESX håller inledningsanförande ”ett år går fort nu är vi här
igen”. Enkäten som vi under året
har jobbat med har löpt framåt och
vi har fått en del intressanta resultat. Christer talar om basservice
och vi har till dags dato ca 23%
svarsfrekvens på enkäten.
Nytt förslag från SM3LDP om hur
vi skall ordna ett mottagningsprogram i klubben när vi skall ta emot
nya intressenter medlemmar.
Medlemsutvecklingen under 2003
är stigande och 2003-12-31 var vi
147 medlemmar.
Styrelsen och klubben ber att få
överräcka ett stort tack från klubben till SM3KAF för hans arbete
med bingolotto under året bestående av en biosupé för två.
Till mötesordförande
SM3AF Sten.

valdes

Redovisning av SK3BG:s räkenskaper samt budget för 2004. Klubbens ekonomi är god.

valdes

SM3LIV presenterar budgeten för
verksamheten under 2004

Till justeringsmän och rösträknare
valdes SM3BIL Owe
samt
SM3FWT Hans.
Mötet är utlyst i god tid samt även
visat i QRX.

En varning från styrelsen om att
bingolottoinkomster kommer att
minska. Samtliga närvarande instämmer i detta. Hur det kommer
att se ut i framtiden står tyvärr
skrivet i stjärnorna.

Förslag till dagordning visades och
godkändes av mötet.

Mötet godkänner verksamhetsberättelsen och budgeten.

Årsberättelse
SM3LIV.

Revisionsberättelsen
och godkändes.

Till mötessekreterare
SM3UQO Björn.

presenteras

av

förevisades

Verksamhetsberättelsen visar att
QRX har utkommit 4 gånger under
2003. Ett 40-tal medlemmar hämtar tidningen på ”nätet”. Styrelsen
har hållit 5 protokollförda möten. Vi
har haft 3 protokollförda kvartalsmöten.

Med dessa dokument förevisade så
godkände mötet styrelsens begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.

SM3CER som sköter och underhåller SK3BG:s hemsida talar om
att den i dag innehåller över 2400
sidor.

Mötet valde till styrelseledamöter
för 2 år:
SM3LDP Markku Koskiniemi
vice ordförande, omval
SM3CER Jan-Eric Rehn, omval
SM3EFS Lennart Lind, omval
SM3GSK Clas-Olof Bergman, omval

Efter genomgång av verksamhetsberättelsen godkänner mötet innehållet och den lägges till handlingarna.

SM3LIV Ulla valdes av mötet till
kassör, omval.

Till revisor valdes SM3GBA
Erik Fors, omval.

Sven-

Till revisorsuppleant för SM3GBA
valdes SM3BJV Gunnar Grönberg
för ett år, omval.
Till revisorsuppleant för SM3CWE
valdes SM3MXC Jan Lindberg för
ett år, omval.

Kassören, SM3LIV/Ulla redogör för
ekonomin i SK3BG.
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Styrelsen under 2004 består av:
SM3ESX Christer Byström
Ordförande
SM3LDP Markku Koskiniemi
Vice Ordförande
SM3UQO Björn Ohlsson
Sekreterare
SM3LIV Ulla Norrmén Kassör
SM3CER Jan-Eric Rehn Ledamot
SM3GSK Clas-Olof Bergman
Ledamot
(Forts. på sidan 8)
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(Forts. från sidan 7)
SM3EFS Lennart Lind Ledamot
SM3FJF Jörgen Norrmén
Ledamot
SM3RMR Björn Collén Ledamot
Revisorer för SK3BG
SM3CWE Owe Persson
SM3GBA Sven-Erik Fors
Teckningsrätt för SK3BG under
2004 har SM3ESX Christer Byström och SM3LIV Ulla Norrmén,
var för sig enligt mötesbeslut.
Till ansvarig för SM3 QSLverksamhet för ett år valdes
SM3JVJ Lars Nordlander, omval.
Till stf ansvarig valdes SM3BIL
Owe Stenmark, omval.
Till QSL- och diplommanager valdes SM3AF Sten Backlund, omval.
Till stationsföreståndare valdes
SM3EVR Tord Julander, omval.
Till radiotrafikansvarig för SK3BG
valdes SM3CER Jan-Eric Rehn,
omval.
Till repeateransvarig valdes
SM3EFS Lennart Lind, omval.
Till funktionär valdes SM3HFD
Håkan Ståhlberg, omval.

Till DX-clusteransvarig för ett år
valdes SM3GSK Clas-Olof Bergman, omval.
Till representant i SI9AM:s styrelse
för ett år valdes SM3HFD Håkan
Ståhlberg, omval.
Till suppleant i SI9AM:s styrelse
för ett år valdes SM3BQC Arne
Höglund, omval.
Till valberedning valdes SM3YRC
Curt samt SM3YKQ Tor.
Enligt förslag från styrelsen kommer medlemsavgiften för 2005 att
vara oförändrad 200 kr för full
medlem samt 100 kr för studerande. Mötet beslutar enl. styrelsens
förslag.
Det finns en begäran att placera
lokator samt Lat och Long på varje
medlem i vår matrikel. Begäran
kommer att godkännas omedelbart. Ett samarbete mellan
SM3HFD samt SM3FJF som kommer att uppgradera medlemsmatrikeln.
Mötet avslutas med ett tack till styrelsen för dess arbete under 2003.
Vid Pennan
SM3UQO Björn Ohlsson, Sekr.
Justeras SM3FWT och SM3BIL

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.
SI9AM-diplomet är nu klart.
Reglerna finns på hemsidan
samt i QRX nr 1/2004. Vi har
inhandlat och monterat ett litet
kylskåp i radiorummet på
SI9AM. Ett telefonmöte hölls
den 19 februari och det sedvanliga årsmötet hölls i Sundsvall
den 3 april efter SM3-mötet.
Årsmötet var välbesökt med
deltagare från hela SM3distriktet.
KOMMANDE AKTIVITETER
Lördag den 15 maj
Vi kommer att montera ner den
lånade masten med 5 el beamen samt ställa allt i ordning
inför den kommande säsongen.
Vi startar klockan 10.00.
Lör- och söndag 29-30 maj
Ett contestteam under ledning
av SM3CER/Janne kommer
att köra CQ WPX CW. Du är välkommen att delta.
Måndag den 31 maj
Demonstration av amatörradio
bredvid Teakhuset. Vi demonstrerar, kör radio med signalen
SI9AM och svarar på frågor om
amatörradio för de som besöker
den thailändska paviljongen.
Under fyra timmar finns vi bredvid Teakhuset inne på paviljongsområdet.

Från SK3BG:s årsmöte den 23 mars 2004
QRX nr 2/2004 2004-04–11
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Tid: 12.00 - 16.00 svensk sommartid.
Välkommen och ta del av vår
underbara hobby!
Lördag den 19 juni
Demonstration av amatörradio
bredvid Teakhuset. Tider etc, se
den 31 maj.
Lördag — måndag
den 17—19 juli
Öppet hus i dagarna 3.
Vi firar nu 5 årsjubileum i samband med öppethusdagarna.
Under ”Öppet-husdagarna” har
vi öppet mellan kl 10.00 – 20.00
och då har alla radioamatörer
möjlighet att låna radioutrustningen och köra radio helt gratis. Mer info på SI9AM:s hemsida www.qsl.net/si9am eller
kontakta SM3LIV/Ulla på telefon 060-313 25 eller via mail
sm3liv@ssa.se

Lördag den 7 augusti
Demonstration av amatörradio
bredvid Teakhuset. Tider etc, se
den 31 maj.
Lördag den 28 augusti
Demonstration av amatörradio
bredvid Teakhuset. Tider etc, se
den 31 maj.
SI9AM är QRV på följande
frekvenser:
CW:
1817, 3517, 7017,
10117, 14017, 18077, 21017,
24897, 28017
SSB: 1840, 3760, 7060,
14210, 18160, 21310, 24960,
28510
FM:
145.550 MHz och
SI9AM repeater 145.612,5 MHz
BOKNING AV SI9AM
SM3FJF/Jörgen på telefon
060 – 313 25 eller
SM3CVM/Lars på telefon
063 – 850 09.

Priset för klubbmedlemmar i
SK3BG, SK3EK, SK3GM,
SK3IK, SK3JR, SK3LH och
SL3ZYE
är
följande,
Dagtid 1-10 timmar 100 kr,
Dygn 200 kr. I båda fallen gäller
priset för 1 till 2 personer.
Det finns även möjlighet att
hyra sängkläder, om man inte
tar med sig egna. Pris 75 kr per
uppsättning.
På hemsidan
www.qsl.net/si9am får Du
kontinuerlig information om vad
som har 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

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

Lördag den 2 oktober
10.00 – ca 16.00
SK3BGs klubblokal, Paviljongvägen 11 i Sidsjön, Sundsvall

På programmet:
10.00
Samling med kaffe och smörgås till självkostnadspris
10.30
Mötesförhandlingarna börjar
12.00
Lunch
13.00
Mötesförhandlingarna fortsätter
ca 14.30
SM3CER/Janne, SM3CWE/Owe och SM3FJF/Jörgen berättar och visar bilder från den
planerade radioexpeditionen till Hitra i
Norge den 4-5 september 2004.
ca 15.30
Auktion
Incheckning:

Via repeater SK3BG/R på
145.725 (RV58)

Mer info:

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

VARMT VÄLKOMNA HÄLSAR SK3BG
OCH DL3/SM3CWE/OWE!
QRX nr 2/2004 2004-04–11
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KURSVERSKAMHET HOS SK3BG

Deltagare i vintern/vårens amatörradioteknikkurs.
Längst till vänster SM3FJF/Jörgen och längst till höger
SM3ESX/Christer och SM3RL/Leif
Under februari och mars 2004
höll SK3BG återigen en weekendkurs i amatörradioteknik
uppdelat på 2 helger. Kursledare var SM3ESX/Christer och
SM3FJF/Jörgen. Det var 7
elever som deltog i kursen och
när prov hölls av SM3RL/Leif
den 21 mars var det 4 som klarade provet, övriga gör provet
senare.

Ny kurs startar den 23 oktober
2004. Mer information om kursen hittar Du på
www.sk3bg.se/kurser.htm
Det finns även framtaget ett
informationsblad i pdf-format
som kan användas för att informera om kursen. Pdf-filen kan
hämtas på
www.sk3bg.se/kurser.htm

NYA MEDLEMMAR

Karl-Henrik Nilsson
Rosvägen 545
840 12 Fränsta
0691-302 33
070-226 41 26
digitalmage@home.se
Karin Enbom
Långgatan 38
830 60 Föllinge
073-813 10 00
Johan Markström
Övre Raholmsvägen 26
865 51 Ankarsvik
060-58 78 38, 070-343 54 58
familjenmarkstrom
@telia.com
Peter Vesterlund
Abborrvägen 4
862 40 Njurunda
070-328 70 45
peter@grw.se

SK3BG säljer bingolotter för att
delfinansiera klubbens verksamhet.
En ny abonnemangsrutin infördes från och med vecka 4 i år.

Tänk på att alla har
chansen att vinna
på sin bingobricka,
medan SK3BG
ALLTID VINNER,
på varje såld bingolott.

Mikael Tjernström
Skarpskyttevägen 3 B
871 40 Härnösand
0611-235 36, 070-235 90 05
mikael@harnosand.org
Tom Nilsson
Roken
861 91 Timrå
073-059 66 07
jeep_tom@hotmail.com

Nu kan alla sändareamatörer
som vill stödja klubben, abonnera på bingobrickor och få
dem direkt hem i brevlådan.
Huvudsaken är att man anger
Sundsvalls Radioamatörer som
föreningstillhörighet.

UTGÅENDE
QSL-KORT

Du som vill förhandsanmäla dig
för Bingobrickor använd den
blankett som Du troligen fått i
brevlådan eller ring till
SM3KAF/Bosse
på telefon

Klubben skickar QSL-kort
följande datum:
15 febr, 15 maj,
15 sept, 15 nov.
Glöm inte att frankera med
QSL-märke.

060 – 55 29 49.
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